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BC: famílias pegam mais 
empréstimos com juros maiores
Maior expansão foi no rotativo do cartão de crédito

O estoque das operações 
de crédito do Sistema 
Financeiro Nacional 

(SFN) somou R$ 4,7 trilhões em 
fevereiro de 2022, expansão de 
0,8% no mês e de 16,6% em 12 
meses, informou o Banco Central 
(BC). Por segmento, o crédito às 
empresas aumentou 1% em rela-
ção a janeiro e 10,3% em relação a 
fevereiro de 2021, ao totalizar R$ 
2 trilhões. No tocante às famílias, 
o estoque de crédito somou R$ 
2,8 trilhões, com incrementos de 
0,7% e de 21,4% nas mesmas ba-
ses de comparação.

O Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
destaca que, sobretudo no caso 
dos empréstimos às famílias, mas 
também em alguns casos do cré-
dito corporativo, as modalidades 
com maior expansão estão entre 
aquelas com maiores níveis de ta-
xas de juros.

O incremento na carteira de 
cartão de crédito rotativo foi de 
9,7%, em que os juros chegam a 
355% ao ano. “Este quadro traz 
maior fragilidade aos agentes, no-
tadamente em um contexto de 
elevação da taxa básica de juros 
pelo Banco Central, ainda não to-
talmente repassada aos juros dos 

empréstimos”, analisa o Iedi.
O Indicador de Custo do Crédi-

to (ICC), que mede o custo médio 
de todo o crédito do SFN, atingiu 
19,4% ao ano (a.a.), elevando-se 
0,4 p.p. no mês e 2,2 p.p. em 12 
meses. O spread geral do ICC au-
mentou 0,2 p.p. no mês, para 13 
p.p., acumulando elevação intera-
nual de 0,7 p.p.

A inadimplência da carteira de 
crédito do SFN, que considera os 
atrasos superiores a 90 dias, per-
maneceu em 2,5% em fevereiro, 
mantendo-se estável no mês e au-
mentando 0,3 p.p. na comparação 
com o mesmo período de 2021.

Economia dos EUA encolhe 1,4%  
e recessão já é dada como certa

A economia dos Estados 
Unidos encolheu a uma 
taxa anual de 1,4% no 

primeiro trimestre deste ano em 
meio ao aumento da Ômicron e 
à inflação elevada, aumentando o 
medo de uma recessão iminente. 
O dado foi divulgado pelo Depar-
tamento de Comércio. É a primei-
ra contração desde que a pande-
mia forçou uma queda acentuada 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
no início de 2020.

“Teremos uma recessão. Nada é 
certo na vida econômica, mas isso 
é bastante certo”, disse Gary Hu-
fbauer, ex-funcionário do Tesouro 
dos EUA e membro sênior não 
residente do Instituto Peterson de 
Economia Internacional, à agên-
cia de notícias Xinhua.

Hufbauer observou que não há 
experiência histórica que sugira 
que, com uma inflação tão alta, o 

Federal Reserve seja capaz de re-
duzir a inflação para sua meta de 
2% sem recessão.

Desmond Lachman, membro 
sênior do American Enterpri-
se Institute e ex-funcionário do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), também destacou a pos-
sibilidade de uma recessão eco-
nômica, argumentando que outro 
motivo para o pessimismo tem si-
do a recente inversão na curva de 
juros.

“O rendimento dos títulos do 
governo de 2 anos excedeu inco-
mumente o rendimento dos títu-
los de 10 anos. No passado, essas 
inversões de rendimento de títulos 
previam com muita precisão o iní-
cio de uma recessão dentro de seis 
a vinte e quatro meses”, disse La-
chman à Xinhua.

“Talvez ainda mais preocupante 
seja a probabilidade de que o aper-

to da política do Fed possa estou-
rar nossas atuais bolhas de ações 
e do mercado imobiliário”, acres-
centou Lachman.

Hufbauer disse que a única 
questão é quando a recessão real-
mente começa. “A maioria das pes-
soas está dizendo que o próximo 
trimestre será positivo, então você 
não terá dois trimestres seguidos 
[o que caracterizaria uma recessão 
técnica]”, disse ele. “Mas acho que 
até o final deste ano, digamos, no 
quarto trimestre de 2022, no pri-
meiro trimestre de 2023, uma re-
cessão é muito provável.”

Apesar do número negativo do 
PIB, as ações dos EUA fecharam 
em alta nesta quinta-feira. O Dow 
Jones subiu 1,85%, para 33.916,39 
pontos; o S&P 500 acelerou 
2,47%, para 4.287,50 pontos; e o 
Nasdaq aumentou  3,06%, para 
12.871,53 pontos.

Venda de 
refinarias reduz 
produção da 
Petrobras

A produção de derivados da 
Petrobras caiu 5,2% no primeiro 
trimestre de 2022, quando com-
parado ao mesmo período do ano 
anterior, de 1,82 milhão de barris 
por dia (bpd) no 1T21 para 1,72 
milhão de bpd no 1T22. “Essa 
redução está diretamente relacio-
nada à venda da RLAM, atual Re-
finaria Mataripe (BA), que detém 
a segunda maior capacidade de re-
fino do país”, afirmam Mahatma 
Ramos dos Santos e Rafael Rodri-
gues da Costa, pesquisadores do 
Instituto de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep).

Segundo os pesquisadores, nem 
mesmo operando com sua capa-
cidade “máxima possível dentro 
de condições seguras” a Petrobras 
conseguiu compensar o efeito ne-
gativo da sua decisão política de 
sair do refino na Bahia. No 1T22, 
a estatal elevou para 87% o fator 
de utilização (FUT) médio de seu 
parque de refino, 5 pontos per-
centuais superior ao observado 
no 1T21.

Para os pesquisadores do Ine-
ep, o desempenho operacional da 
empresa nesse primeiro trimestre 
de 2022 reafirma a importância do 
segmento do refino para Petrobras 
e lança dúvidas sobre a política de 
desinvestimentos em curso. “Es-
sa estratégia [de vender refinarias] 
deve expor ainda mais a empresa a 
maior volatilidade em relação aos 
preços internacionais, além de am-
pliar os riscos de desabastecimento 
do mercado interno e, por con-
seguinte, elevar os preços médios 
para o consumidor final, como já 
acontece na Bahia”, calculam os 
pesquisadores. Página 8

Fusão Antuérpia–
Bruges cria o maior 
porto da Europa

Os portos de Antuérpia e Ze-
ebrugge se fundiram no maior 
porto da Europa, permitindo 
exportações de 147 milhões de 
toneladas por ano. A autoridade 
portuária disse nesta quinta-feira 
que a fusão permitirá que os dois 
portos aumentem seus papéis co-
mo centros de energia verde na 
Europa e como atores globais na 
cadeia de suprimentos.

O Porto de Antuérpia–Bruges 
abriga 1.400 empresas e cria cerca 
de 164 mil postos de trabalho, o 
que gera um valor acrescentado 
de € 21 bilhões.

Empregos  
com carteira: 
salário e ritmo 
menores

O Brasil fechou março com 
a criação de 136.189 empregos 
formais, segundo balanço do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Novo Caged) 
apresentado nesta quinta-feira 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência. O número é menor 
do que os 153.431 empregos ge-
rados em março de 2021.

A renda seguiu diminuin-
do: a remuneração média para 
quem foi contratado foi de R$ 
1.872,06, queda real (descontada 
a inflação) de 7,2% em relação a 
março do ano passado.

O saldo de vagas foi re-
sultado de 1.953.071 contra-
tações menos 1.816.882 de 
demissões. O estoque de em-
pregos formais, que é a quan-
tidade total de vínculos ativos 
no país, encerrou março com 
41,2 milhões de empregados, 
alta de 0,33% em relação ao 
mês anterior.

No acumulado do ano de 
2022, foi registrado saldo de 
615.173 empregos, decorren-
te de 5.820.897 admissões e de 
5.205.724 desligamentos.

“Este é o terceiro mês con-
secutivo que verificamos um 
crescimento na criação de novos 
empregos”, destacou o ministro 
do Trabalho, José Carlos Olivei-
ra, durante apresentação do re-
sultado.

“Nos permite sonhar em um 
número acumulado no final de 
2022 superior àquele que havía-
mos programado, que era cerca 
de 1 milhão de novos empregos”, 
acrescentou o ministro.

Liu Jie/Xinhua
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Varejistas podem excluir o ICMS-ST da base do PIS e da Cofins

Arthur Aguiar, campeão do BBB 22

Por Fábio  
Bernardo

O julgamento do 
STF sobre a ex-
clusão do ICMS 

da base de cálculo do PIS/
Cofins deu novo fôlego a 
uma série de teses tributá-
rias defendidas pelos con-
tribuintes para recuperação 
de tributos pagos indevida-
mente, as chamadas “teses 
filhote”. Uma dessas teses é 

a exclusão, pelo contribuin-
te substituído, do ICMS-ST 
da base de cálculo do PIS e 
da Cofins.

A sistemática de substi-
tuição tributária no ICMS 
consiste no recolhimento 
do imposto por contri-
buinte diverso (substituto) 
do que pratica a operação 
de venda de mercadorias 
(substituído).

O contribuinte substitu-
to, geralmente aquele que 

está nas etapas iniciais da 
cadeia produtiva, recolhe 
antecipadamente o ICMS 
que seria devido em mo-
mento posterior pelos con-
tribuintes que estão mais à 
frente no ciclo de circulação 
das mercadorias. É o que 
ocorre, a título de exemplo, 
com as concessionárias de 
veículos, visto que o ICMS 
que seria devido por elas já 
é recolhido de forma ante-
cipada pelas montadoras.

Recentemente, o Tribu-
nal Regional Federal da 3ª 
Região reconheceu o direi-
to de várias concessioná-
rias a excluírem o ICMS-
-ST da base de cálculo do 
PIS e da Cofins. O tribunal 
considerou que, ao julgar a 
tese de exclusão do ICMS 
da base do PIS/Cofins, a 
chamada “tese do século”, 
o STF não fez nenhuma 
distinção entre o con-
tribuinte direto e o con-

tribuinte na situação de 
substituição tributária, de 
modo que ambos teriam 
direito à exclusão do im-
posto estadual da base de 
cálculo do PIS e da Cofins.

Não se pode perder de 
vista que o ICMS-ST nada 
mais é do que uma ante-
cipação do ICMS normal. 
O fato de haver o reco-
lhimento antecipado não 
poderia privar o contri-
buinte que foi substitu-

ído de excluir o imposto 
da base das contribuições 
federais.

Trata-se de um impor-
tante precedente que se 
aplica a todo contribuinte 
na condição de substituído 
em relação ao ICMS, como 
concessionárias, postos de 
gasolina, supermercados, 
entre outros.

Fábio Bernardo é advogado do 
escritório Marcos Martins Advogados.

Por Paulo Alonso

O Big Brother Brasil 
encerrou, na ma-
drugada da últi-

ma quarta-feira, a sua 22ª 
edição, sagrando campeão 
o ator, cantor e composi-
tor Arthur Aguiar, 33 anos. 
Durante os 100 dias do 
programa, Arthur angariou 
uma torcida popular abso-
lutamente fantástica, que o 
retirou dos sete paredões 
para os quais fora indicado. 
Estrategista, curioso, inteli-
gente, dinâmico e, sobretu-
do, atento às movimenta-
ções dos demais brothers, 
ele foi vencendo todos os 
obstáculos e a ira de alguns 
concorrentes que o julga-
vam prepotente, dono da 
verdade e egoísta.

Mas de nada adiantaram 
as rivalidades formadas, 
pois o seu mérito é indis-
cutível e por causa dele 
abocanhou o prêmio de RS 
1,5 milhão. Ele recebeu da 
votação do público 68,96% 
dos votos; o atleta olímpico 
Paulo André, 29,91%, se-
gundo lugar, e o ator Dou-
glas Silva, 1,13%, foi o ter-
ceiro colocado.

A vitória de Arthur 
Aguiar já era esperada, uma 
vez que ele sempre marcou 
sua presença com bastante 
clareza de princípios e a ca-
da semana conclamava sua 
torcida, familiares e legião 
de fãs para conduzi-lo à vi-
tória. Percalços e desaven-
ças aconteceram, e muitas, 
mas sempre com serenida-
de e firmeza, ele conseguiu 
afastar do seu caminho to-
das as pedras, ou concor-
rentes.

Além dos três finalistas, 
participaram dessa edição, 
Laís, médica; Luciano, dan-
çarino; Jessilane, professora; 
Eliezer, designer; Eslovê-
nia, estudante de marketing; 

Lucas, engenheiro e estu-
dante de medicina; Bárbara, 
modelo; Lina da Quebrada, 
cantora; Tiago Abravanel, 
ator e apresentador; Naiara 
Azevedo, cantora; Jade Pi-
con, empresária e influen-
cer; Maria, atriz e cantora; 
Bruna Gonçalves, bailari-
na; Pedro Scooby, surfista; 
Larissa, coordenadora de 
marketing; Gustavo, em-
presário, segue na área da 
gastronomia; Vinicius, ba-
charel em direito; Natália, 
designer de unhas; e Rodri-
go, gerente comercial.

Todos eles, cada um a 
seu modo, e com tempe-
ramentos e educação dis-
tintos, mostraram as suas 
caras e bocas e disposição, 
para conquistar um lugar no 
pódio. Só que o pódio só 
abrigaria três deles. Grupos 
se formaram, nem sempre 
éticos, e, por vezes, a convi-
vência foi tumultuada, com 
verdadeiros “barracos”, 
com direito a palavras du-
ras, chulas, ofensivas e ab-
solutamente desnecessárias. 
O vale-tudo estava formado 
e se salvasse quem pudesse. 
Afinal, todos queriam abis-
coitar o prêmio de R$ 1,5 
milhão.

Faltou talento, discipli-
na, bons modos e espírito 
de equipe em vários dos 
participantes. Ao longo 
dos meses, com o público 
sempre atento e com torci-
das nas redes sociais, esses 
competidores foram sendo 
eliminados a cada semana. 
E, assim, continuavam na 
corrida os mais sagazes, co-
municativos e carismáticos.

A saída de Thiago Abra-
vanel da casa mais vigiada 
do Brasil pegou a todos de 
surpresa, uma vez que o ne-
to de Silvio Santos estava 
tendo uma boa performan-
ce; e a participação de Pedro 
Sccoby, com uma conduta 

exemplar e muito acima da 
média dos seus concorren-
tes, foi elogiadíssima pelo 
apresentador Tadeu Schmi-
dt no momento da sua eli-
minação, já na reta final da 
competição. Tadeu refor-
çou, em sua mensagem de 
despedida, o quanto o bro-
ther Scooby era uma pessoa 
diferente. “É um cara que 
se interessa genuinamente 
pelo outro, que quer ouvir a 
história do outro. Que bota 
a si próprio, muitas vezes, 
em segundo plano”.

Tadeu seguiu elogiando a 
maneira com que o surfista 
leva a vida e advertiu que 
nem todo mundo conse-
gue ter a mesma personali-
dade porque a vida é dura. 
No fim, Tadeu o elogiou 
mais uma vez e disse que 
o atleta era “um dos seres 
humanos mais incríveis que 
já entraram nessa casa”. E 
isso é fato, Pedro Scooby 
foi exemplo de competidor, 
de pessoa, por seu caráter, 
alegria e humor. Deveria ter 
sido um dos três finalistas.

E depois de uma final 
com direito a vídeos, abra-
ços, beijos, choros, risadas e 
vários shows, incluindo o de 
Paulo Ricardo, que cantou 
o hino do BBB, Tadeu fez, 
emocionado, o seu último 
discurso, e chorou. “Essa 
aventura é intensa demais, e 
longa, não são 100 metros 
rasos, né, PA? São 100 dias 
profundos. Quando come-
çou, a gente ainda chamava 
o DG de Douglas e o PA de 
Paulo André e eu nem ima-
ginava que o Arthur podia 
ser Thurrá. Arthur, você é, 
talvez, o cara mais corajoso 
que já pisou nessa casa. Es-
se jogo é como a vida, não 
tem ensaio, mas é como se 
você tivesse ensaiado a sua 
vida inteira para fazer aqui 
o seu maior espetáculo. O 
campeão do BBB 22 é você, 

Arthur Aguiar.”
E aí a alegria tomou con-

ta do vencedor, que agrade-
ceu a Deus; à sua família; 
aos fãs e amigos; que agra-
deceu a DG e a PA, pela 
cumplicidade. Exultantes, 
foram recebidos por Boni-
nho, com direito a muitas 
selfies e momentos incríveis 
e saborosos.

Arthur Aguiar iniciou sua 
carreira nos esportes e du-
rante quase dez anos da sua 
vida dedicou-se à natação. 
Foi federado e treinado pelo 
Botafogo, onde conquistou 
títulos em diversos campe-
onatos e ganhou medalhas 
até os seus 19 anos, quando 
foi encontrado por um di-
retor que precisava de um 
ator com o seu perfil para 
sua peça. Assim, começou a 
traçar seus passos no mun-
do do teatro, surpreenden-
do toda a família e quem 
acreditava no seu potencial 
como atleta.

Como nas piscinas, Ar-
thur Aguiar dedicou-se ao 
teatro e à televisão e foi se 
destacando pelo seu talen-
to. Seu primeiro trabalho 
notório foi na peça Os Me-
lhores Anos de Nossas Vidas, 
de Domingos de Oliveira, 
entre 2009 e 2010, inter-
pretando Arthur. Já na tele-
visão, teve seu nome reco-
nhecido nacionalmente ao 
ser um dos protagonistas da 
versão brasileira da novela 
Rebelde, dando vida ao per-
sonagem Diego Maldona-
do, em 2011, onde também 
integrou a banda Rebeldes. 
Ao lado dos cinco integran-
tes do grupo, gravou dois 
álbuns de estúdio, Rebeldes, 
em 2011, que recebeu disco 
de ouro e o disco de plati-
na, além de Meu jeito, seu jeito, 
em 2012.

Nesse mesmo ano, for-
mou a banda F.U.S.C.A. 
(Fazendo Um Som Com 

Amigos) em parceria com 
os cantores Guga Sabatiê, 
Taty Cirelli e o músico Di-
gão Lopes. O grupo, com 
uma vertente pop e compo-
sições próprias, lançou seu 
primeiro disco em 2013, 
que levou o nome do pri-
meiro single da banda, Pra 
Todo Mundo Ouvir.

Arthur Aguiar, em 2013, 
foi coprotagonista de uma 
moderna adaptação da no-
vela Dona Xepa, produzi-
da pela Record. Ainda em 
2013, já contratado pela 
Globo, retornou à emisso-
ra na novela Em família, de 
Manoel Carlos. Em 2014 e 
2015, integrou o elenco de 
Malhação, interpretando o 
protagonista Duca. Entre 
2016 e 2018, participou de 
Êta mundo bom e O outro lado 
do paraíso, ambas produções 
de Walcyr Carrasco. No ano 
seguinte, em 2019, parti-
cipou de Segunda chamada, 
vivendo Evandro. No cine-
ma, sua última aparição foi 
em, 2018, em Pluft, o fantas-
minha.

Os campeões das outras 
21 edições do BBB foram: 
BBB1: Kleber Bambam; 
BBB2: Rodrigo Leonel; 
BBB3: Dhomini; BBB4: 
Cida dos Santos; BBB5: 
Jean Willys; BBB 6: Ma-
ra Viana; BBB7: Diego 
Alemão; BBB8: Rafinha; 
BBB9: Max Porto; BBB10: 
Marcelo Dourado; BBB11: 
Maria Melilo; BBB12: Fael 
Cordeiro; BBB13: Fernan-
da Keulla; BBB14: Vanessa 
Mesquita; BBB15: Cézar 
Lima; BBB16: Munik Nu-
nes; BBB17: Emily Araujo; 
BBB18:Gleici Damasceno; 
BBB19: Paula Von Sperling; 
BBB20: Thelma Assis; e 
BBB21: Juliette Freire.

O BBB é a versão brasi-
leira do reality show Big Bro-
ther, e o programa consiste 
no confinamento de um 

número variável de partici-
pantes em uma casa ceno-
gráfica, sendo vigiados por 
câmeras 24 horas por dia, 
sem conexão com o mundo 
exterior. Em cada semana, 
três participantes são in-
dicados pelos companhei-
ros de jogo para enfrentar 
o voto popular, quando o 
mais votado pelo público 
é eliminado do programa. 
Os participantes têm como 
objetivos vencer as provas, 
angariar a simpatia dos te-
lespectadores, superar as 
eliminações semanais e per-
manecer na casa até o últi-
mo dia, quando o público 
definirá quem será o ganha-
dor do grande prêmio final 
entre os finalistas.

O nome do programa 
deve-se ao livro 1984, es-
crito em 1948, por George 
Orwell, no qual o Big Bro-
ther é o ditador que tudo vê 
da distópica Oceania, líder 
este que governa o mun-
do ocidental em um futu-
ro fictício. O Big Brother 
orwelliano, na verdade, é o 
apresentador do programa. 
Ele é o único contato que 
os participantes têm com 
o mundo fora da casa. É 
curioso notar que, como no 
livro 1984, quando os par-
ticipantes do Big Brother 
veem a imagem do apresen-
tador na tela, esses o enal-
tecem da mesma forma que 
os habitantes da Oceania fa-
zem com o Grande Irmão.

Os dois maiores vence-
dores da edição do BBB 22 
foram Arthur Aguiar, que 
mostrou inteligência, criou 
estratégias, venceu e supe-
rou as dificuldades da vida, 
e o apresentador Tadeu Sch-
midt, que já era enorme e 
saiu gigante dessa tempora-
da à frente desse programa.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Discoteca no Sambódromo

Parece piada, mas não é. Um camarote com ingressos 
caríssimos tinha uma discoteca funcionando durante 

os desfiles. Aliás, é no mínimo curioso também shows com 
artistas famosos enquanto as escolas desfilam.

Artesanato em alta

A mostra Mercado Brasil de Artesanato Tradicional 
acontece de 4 a 7 de maio, no jardim do Palácio do 
Catete. Promovida pelo Iphan e Associação de Amigos 
do Museu de Folclore Edison Carneiro, traz peças de 
Alagoas, Tocantins e Minas Gerais.

Descoberta gastronômica

Santa Teresa é um achado de opções para a boa mesa. 
Uma delas é a feijoada do Casa Nossa, na Paschoal 
Carlos Magno.

Mais uma do Milton Ribeiro

Contrariando todas as regras de segurança impostas 
pela Anac e PF, o ex-ministro da Educação disparou 
acidentalmente uma arma no aeroporto de Brasília, 
enquanto fazia check in.

Algarve quer brasileiros

Uma das regiões mais atingidas pela falta de mão de 
obra para o Turismo, o Algarve está apelando para os 
brasileiros residentes ou não no país. Inclusive com um 
aumento nos salários, que não são muito atrativos.

Indulto presidencial polêmico

O indulto concedido pelo presidente da República a 
seu protegido continua causando polêmica no âmbito 
institucional. Ninguém entendeu até agora a que como-
ção popular ele se refere. Mais um atentado à Democra-
cia.

Liesa de parabéns

O trabalho que reuniu 80 catadores de materiais reci-
cláveis na Marques de Sapucaí terminou com 6 tonela-
das de latinhas. A ação foi promovida pela Liesa, a Liga 
das Escolas de Samba, e pela Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de Alumínio.

Pensamento da semana

“Gosto de gente aventureira, que se presenteia com 
novas existências, experiências e está em constante 
mudança e evolução. Acredito que o mundo e suas con-
tradições e desafios devem nortear nossa Vida. Não me 
sinto bem em bolhas e grupos fictícios criados para au-
toelogios. Caminho muitas vezes com uma vontade de 
conhecer e compartilhar, sem prever o que pode acon-
tecer. Ao meu lado ficam os que respeitam e fortalecem 
o desconhecido possível e plausível. Aprendi e o faço 
diariamente a contribuir com minha opinião e minha 
verdade, nunca absoluta e sempre sujeita a discussão. 
Gosto de pessoas que ao meu lado trazem conceitos de 
reflexão e me permitem criar e sentir uma sensação de 
emoção e amor pela Humanidade.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

EDO Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 29.341.663/0001-51

Ativo 2021 2020    
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.267 1.267
Tributos a recuperar 10 -    
Total do ativo circulante 1.277 1.267
Ativo não circulante
Partes relacionadas 2.895 -    
 2.895 -
Total do ativo não circulante 2.895 -    

Total do ativo 4.172 1.267    

 2021 2020    
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores 497 -
Obrigações tributárias 239 211    
Total do passivo circulante 736 211
Patrimônio líquido
Capital social subscrito e integralizado 10.000 1.000
Reserva de capital - 5.163
Prejuízos acumulados (6.564) (5.107)    
Total do patrimônio líquido 3.436 1.056    
Total do passivo e patrimônio líquido 4.172 1.267    

Demonstração dos Resultados para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Valores expressos em Reais)
 2021 2020    
(Despesas) Receitas operacionais:
Administrativas e gerais (1.510) (741)    
Total das (Despesas) Receitas  
 operacionais (1.510) (741)    
Lucro antes do resultado financeiro (1.510) (741)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 94 -
Despesas financeiras (18) (153)    
Total do resultado financeiro 76 (153)    
Lucro antes do IRPJ e CSLL (1.434) (894)
(Despesas) de IRPJ e CSLL
(Despesa) corrente de IRPJ e CSLL (23) (6)    
Total das (Despesas) de IRPJ e CSLL (23) (6)    
Prejuízo (Lucro) líquido do exercício  
 (totalmente atribuído aos acionistas  
 controladores da Companhia) (1.457) (900)    

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de abril de 2022.

Alessandro Poli Veronezi - Diretor-Presidente - CPF 153.188.398-27
José Francisco Ritondaro - Diretor - CPF 245.935.728-19

Francisco Antonio Antunes 
Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Levian Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 58.487.141/0001-60

Ativo circulante
Disponibilidades 57.457 112.866
Outras contas a receber 12.730 12.411    
Total do ativo circulante 70.187 125.277
Ativo não circulante
Debentures a receber - 234.218
Valores para investimentos a receber - -
Investimentos 934.850 759.898
Outros ativos não circulantes 118.379 113.041    
Total do ativo não circulante 1.053.229 1.107.157    

Total do ativo 1.123.416 1.232.434    

Demonstração dos Resultados para os  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de Reais - R$)
 2021 2020    
Receita líquida 5.120 5.120
Custo de aluguéis (5) (5)    
Resultado bruto 5.115 5.115
(Despesas)/Receitas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (84.982) (84.982)
Outras receitas (despesas) operacionais (6.915) (6.915)    
Ajuste a valor justo
Lucro (prejuízo) operacional antes  
  do resultado financeiro  (86.782)  (86.782)
Resultado financeiro 111.324 111.324    
Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL 24.542 24.542
Resultado com IRPJ e CSLL (44.768) (44.768)    
Lucro (prejuízo) do exercício (20.226) (20.226)    

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais - R$)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de abril de 2022.

Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27 
Francisco Antonio Antunes 

Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Passivo circulante
Impostos, taxas e contribuições 71.523 63.193
Cédula de Crédito Imobiliário - CCI 16.346 14.690
Outras contas a pagar 438 884    
Total do passivo circulante 88.307 78.767
Passivo não circulante
Impostos parcelados 24.147 32.652
Cédula de Crédito Imobiliário - CCI 80.731 96.968
Valores para investimentos a pagar 19.659 51.445
Outras contas a pagar 2.442 1.841    
Total do passivo não circulante 126.979 182.906
Patrimônio líquido
Capital social 693.707 693.707
Reserva de lucros 214.423 277.054    
Total do patrimônio líquido 908.130 970.761    
Total do passivo e patrimônio líquido 1.123.416 1.232.434    

Passivo 2021 2020    Ativo 2021 2020    

Inflação da indústria subiu 3,13% em março
Custos internacionais foram os responsáveis

Os preços no se-
tor industrial em 
março de 2022 

aumentaram para 3,13% 
em relação ao mês ante-
rior, após subirem 0,54% 
em fevereiro frente a janei-
ro. No acumulado dos últi-
mos 12 meses, a taxa foi de 
18,31%. No acumulado do 
ano, os preços da indústria 
cresceram 4,93%, abaixo 
do verificado no primeiro 
trimestre de 2021 (13,92%). 
Os dados são do Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), 
divulgado nesta quinta-fei-
ra, no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística.

Segundo o IBGE, o IPP 
mede a variação dos preços 
de produtos na porta da fá-
brica, isto é, sem impostos 
e frete, de 24 atividades das 
indústrias extrativas e da 
transformação. Dessas, 16 
apresentaram alta em mar-
ço. As maiores influências 
vieram de refino de petró-
leo e biocombustíveis (alta 
de 1,23 ponto percentual), 
alimentos (0,71 ponto per-
centual), indústrias extrati-
vas (0,61 ponto percentual) 
e outros produtos químicos 
(0,57 ponto percentual).

“Essas quatro ativida-
des responderam por 3,12 
pontos percentuais, pra-
ticamente todo o índice”, 
disse, em nota, o gerente do 
IPP, Manuel Campos. Se-
gundo o pesquisador, esse 
aumento de 3,13% do IPP 

é influenciado pelos custos 
e pelo movimento interna-
cional, começando com o 
preço do barril de petróleo.

“Quando aumenta o pre-
ço do barril, sobe o preço 
dos derivados. Os preços 
do setor de refino de pe-
tróleo e biocombustíveis 
subiram 10,84% em março, 
com destaque para o óleo 
diesel e gasolina. Além dis-
so, também aumentaram os 
preços nas indústrias extra-
tivas, pois o óleo bruto de 
petróleo é uma commodity 
com preço cotado no mer-
cado internacional”, expli-
cou o gerente.

Em março, os preços nas 
indústrias extrativas tive-
ram aumento de 10,69%, a 
terceira alta consecutiva. Já 
o setor de outros produtos 
químicos teve alta de preços 
de 5,75%, a maior desde 
outubro de 2021, quando 
alcançou 6,42%.

“Os resultados observa-
dos estão ligados principal-
mente aos preços interna-
cionais, com impacto nos 
custos de aquisição das ma-
térias-primas, especialmen-
te dos produtos ligados a 
adubos e herbicidas, que fo-
ram responsáveis por mais 
de 90% do aumento do se-
tor”, destacou Campos.

No caso da indústria de 
alimentos, houve aumentos 
nos preços das carnes de 
aves, resíduos de soja e leite.

“A variação do setor ali-
mentar foi de 3,01% e este 

é o setor de maior peso na 
pesquisa, aproximadamente 
23%”, explicou o gerente. 
Acrescentou que o acumu-
lado no primeiro trimestre 
de 2022 (4,93%) está com 
taxas inferiores ao do pri-
meiro trimestre de 2021 
(13,92%).

“Naquela ocasião, os 
preços subiram em função 
da retomada das atividades 
econômicas em uma cadeia 
produtiva com desarranjo, 
além do aumento do dó-
lar e do barril de petróleo. 
Em 2022, também estamos 
com a influência do barril 
de petróleo, porém, o dólar 
segurou com uma desvalo-
rização de 4,4% em relação 
ao real em março”, disse.

Confiança

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), medido 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) 
subiu 2,4 pontos em abril, 
para 97,4 pontos, a primeira 
alta após oito quedas con-
secutivas. Na métrica de 
médias móveis trimestrais o 
índice ainda manteve a ten-
dência de queda, ao recuar 
0,3 ponto no mês.

Em abril, houve alta de 
11 dos 19 segmentos moni-
torados pela sondagem. O 
Índice Situação Atual (ISA) 
avançou 1,4 ponto, para 
98,4 pontos. O Índice de 
Expectativas (IE) subiu 3,2 

pontos para 96,0 pontos. 
Ambos os índices voltam a 
subir após recuarem por oi-
to meses.

Entre os quesitos que 
integram o ISA, o melhor 
desempenho ocorreu no 
indicador que mede o a 
percepção dos empresários 
em relação à situação atual 
dos negócios, com alta de 
6,8 pontos, para 98,6 pon-
tos. No sentido oposto, o 
indicador de nível dos es-
toques recuou 8,4 pontos, 
para 96,1 pontos. Quando 
este indicador está abaixo 
de 100 pontos, sinaliza que 
a indústria está operando 
com estoques excessivos 
(ou acima do desejável).

O indicador de demanda 
total subiu 5,8 pontos para 
100,3 pontos, voltando a 
subir após perder 17,4 pon-
tos nos nove meses ante-
riores. Dos indicadores que 
integram o IE, a produção 
prevista para os três meses 
seguintes foi o que mais 
influenciou na alta do ICI 
em abril, ao subir 4,8 pon-
tos, para 95,1 pontos. Já o 
indicador de tendência dos 
negócios para os seis me-
ses seguintes recuperou 
4,2 pontos dos 16,8 pontos 
perdidos nos oito meses 
anteriores, fechando o mês 
em 92,8 pontos.

O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria recuou 0,4 ponto 
percentual em março, para 
79,8%.



DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga

4  l Monitor MercantilSexta-feira, 29 de abril de 2022Negócios & Empresas

Ceciliano participa de 
Encontro em Defesa do Rio
Neste sábado, a par-

tir das 10h, na Via 
Show (Via Music Hall), em 
São João de Meriti, será 
realizado o primeiro Gran-
de Encontro em Defesa 
do Rio, com o objetivo 
de pensar novos projetos 
e ações para o estado. O 
presidente da Alerj, de-
putado André Ceciliano 
(PT), pré-candidato a uma 
vaga no Senado, estará presente para discutir alternativas 
para a recuperação socioeconômica do Rio de Janeiro. O 
Via Show fica na Rodovia Presidente Dutra, 4.200.

Palácio Tiradentes  
será restaurado

Sede da Alerj entre 1975 e 2021, o Palácio Tiradentes, que 
vai se transformar em espaço cultural do Centro do Rio, se-
rá restaurado por 60 funcionários. Divididos em duas turmas, 
eles passarão nas próximas semanas por uma oficina promo-
vida pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro 
(Elerj). As aulas, 100% práticas, serão com profissionais capa-
citados na Itália pelo Programa Monumenta, do Iphan.

Audiência esvaziada
Os secretários municipais de Petrópolis ignoraram o convi-

te da Alerj e não participaram da audiência pública promovi-
da pela Comissão Especial da Casa criada para acompanhar e 
fiscalizar os desdobramentos da tragédia na cidade. O encon-
tro foi na Câmara Municipal da cidade serrana no início desta 
semana, e o presidente da comissão, deputado Marcus Viní-
cius (PTB), ficou furioso com a gazeta da turma. Ele esperava 
esclarecimentos sobre o trabalho da prefeitura na ajuda aos 
desabrigados. Ficou no vácuo.

Indenização por falta de luz
A deputada Célia Jordão 

(PL) é a autora do projeto 
de lei apresentado na Alerj 
que estabelece multa inde-
nizatória ao consumidor 
na hipótese de falha no 
fornecimento de energia. 
A proposta inclui pessoas 
físicas e empresários, que 
são os mais prejudicados 
pela falta de luz e de inves-
timentos na rede elétrica, o 
que acaba por dificultar o 
crescimento dos seus negócios.

Extrato e saldo em Braile
O vereador carioca Eliseu Kessler (PSD) quer obrigar as 

agências bancárias a disponibilizar extratos, saldos e quais-
quer outras informações impressas em Braille para pessoas 
com deficiência visual. Se aprovada pela Câmara e sancio-
nada pelo prefeito Eduardo Paes, a medida valerá apenas 
para a cidade do Rio de Janeiro.

SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2022, às 15:00 horas, através de videoconferência organizada pela SUL CONCESSÕES 
E PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim 
Paulistano, CEP 01451-000 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no 
artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% 
(cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Denis Lacerda de Queiroz e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. ORDEM DO DIA: 
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras”), publicados em 25 de março de 2022, de forma impressa e digital, no 
Jornal Monitor Mercantil, na forma dos Artigos 133 §4º e 289, I da Lei das S.A. 5. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e discutirem os assuntos cons-
tantes da Ordem do Dia, resolve o acionista da Companhia aprovar, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Tendo em vista que não foram apurados lucros no exercício social 
em referência, não haverá distribuição de dividendos ao acionista. Ficam mantidos nos cargos de diretores da Companhia aqueles nomeados na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17 de janeiro de 2022 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 
03 de fevereiro de 2022 sob o nº 68.099/22-8. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz – presidente; e Lucas 
Bittencourt Lacreta – secretário. Acionista presente: Norte Saneamento S.A., representado por seus diretores Lucas Bittencourt Lacreta e Denis 
Lacerda de Queiroz. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo livro. São Paulo, 28 de março de 2022. Mesa: Denis Lacerda de 
Queiroz - Presidente da Mesa; Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: NORTE SANEAMENTO S.A., Denis Lacerda de Queiroz - 
Diretor; Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor. JUCESP nº 185.835/22-3 em 12/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FAT Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 28.798.862/0001-20

Ativo 2021 2020    
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 100 95    
Total do ativo circulante 100 95
Ativo não circulante
Partes relacionadas 104.234 1.005.799    
 104.234 1.005.799
Total do ativo não circulante 104.234 1.005.799    

Total do ativo 104.334 1.005.894    

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020    
Passivo circulante
Fornecedores 497 -
Obrigações tributárias 3.523 3.522    
Total do passivo circulante 4.020 3.522
Patrimônio líquido
Capital social subscrito e integralizado 10.718.400 10.000
Reserva de capital - 11.608.400
Prejuízos acumulados (10.618.086) (10.616.028)    
Total do patrimônio líquido 100.314 1.002.372    
Total do passivo e patrimônio líquido 104.334 1.005.894    

Demonstração dos Resultados para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Valores expressos em Reais)
 2021 2020    
(Despesas) Receitas operacionais:
Administrativas e gerais (2.056) (1.081)    
Total das (Despesas) Receitas  
 operacionais (2.056) (1.081)    
Lucro antes do resultado financeiro (2.056) (1.081)
Resultado financeiro
Receitas financeiras - -
Despesas financeiras (2) (6)    
Total do resultado financeiro (2) (6)    
Prejuízo (Lucro) líquido do exercício  
 (totalmente atribuído aos acionistas  
 controladores da Companhia) (2.058) (1.087)    

Relatório da Administração

 Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de abril de 2022.

Alessandro Poli Veronezi - Diretor-Presidente - CPF 153.188.398-27
José Francisco Ritondaro - Diretor - CPF 245.935.728-19

Francisco Antonio Antunes 
Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

BR Brasil Retail Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 19.292.066/0001-20

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 96 98
Adiantamentos a fornecedores 485.582 261.700    
Total do ativo circulante 485.678 261.798
Ativo não circulante
Partes relacionadas 894.586 200.758    
 894.586 200.758
Investimentos 1.382.510 -
Imobilizado 183.459 156.510
Intangível 3.674.262 2.552.779    
 5.240.231 2.709.289    
Total do ativo não circulante 6.134.817 2.910.047    

Total do ativo 6.620.495 3.171.845    

Demonstração dos Resultados para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Valores expressos em Reais)
 2021 2020    
(Despesas) Receitas operacionais:
Administrativas e gerais (1.604.077) (396.922)
Outras (despesas) operacionais 6.082 -    
Total das (Despesas) Receitas  
 operacionais (1.597.995) (396.922)    
Lucro antes do resultado financeiro (1.597.995) (396.922)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 686
Despesas financeiras (37.412) (12.856)    
Total do resultado financeiro (37.387) (12.170)    
Lucro antes do IRPJ e CSLL (1.635.382) (409.092)
(Despesas) de IRPJ e CSLL
(Despesa) corrente de IRPJ e CSLL - (165)    
Total das (Despesas) de IRPJ e CSLL - (165)    
Prejuízo líquido do exercício  
 (totalmente atribuído aos acionistas  
 controladores da Companhia) (1.635.382) (409.257)    

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de abril de 2022.

Alessandro Poli Veronezi - Diretor-Presidente - CPF 153.189.398-27
Francisco Antonio Antunes 

Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07
As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Passivo circulante
Fornecedores 175.704 292.180
Obrigações tributárias 4.193 5.887
Impostos parcelados 18.329 -
Obrigações trabalhistas 69.885 41.478    
Total do passivo circulante 268.111 339.545
Passivo não circulante
Impostos parcelados 71.148 -    
Total do passivo não circulante 71.148 -
Patrimônio líquido
Capital social subscrito e integralizado 10.000.100 7.322.782
Reserva de capital 2.407.000 -
Prejuízos acumulados (6.125.864) (4.490.482)    
Total do patrimônio líquido  
 consolidado 6.281.236 2.832.300    
Total do passivo e patrimônio  
 líquido 6.620.495 3.171.845    

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020    Ativo 2021 2020    

  Célia Jordão

  André Ceciliano

Aéreas: atrasos e cancelamentos  
saltam de 787,7 mil para 2,2 milhões

O número de passa-
geiros que com-
praram passagens 

para embarcar nos aeropor-
tos brasileiros no primeiro 
trimestre deste ano mais 
do que dobrou em relação 
ao mesmo período de 2021. 
A maior movimentação, no 
entanto, veio acompanhada 
de transtornos para os via-
jantes. O número de atrasos 
e cancelamentos triplicou 
e os atrasos superiores a 4 
horas aumentaram mais de 
cinco vezes no mesmo pe-
ríodo, segundo dados da 
AirHelp.

De acordo com o le-
vantamento, feito a partir 
dos dados rastreados pela 
plataforma de inteligência 
artificial da empresa, o nú-
mero de passageiros que 
embarcaram no país saltou 
de 9,4 milhões, no primeiro 
trimestre de 2021 para 17,3 
milhões em 2022.

No mesmo intervalo, o 
número de passageiros afe-
tados por atrasos e cancela-
mento saltou de 787,7 mil 
para 2,2 milhões. Um em 
cada 12 passageiros sofreu 
com o problema em 2021. 
Em 2022, essa proporção 
cresceu para 1 em cada 8.

Os atrasos superiores a 4 

horas também tiveram forte 
elevação. Em 2021, 8,9 mil 
passageiros sofreram com 
este tipo de problema no 
primeiro trimestre do ano 
(um em cada 1.055 passa-
geiros). Em 2022, o núme-
ro saltou para 50,2 mil pas-
sageiros (um em cada 346 
passageiros).

Os cancelamentos tam-
bém deram dor de cabeça 
para os passageiros no Bra-
sil. Eles somaram 126,3 mil 
no primeiro trimestre de 
2021 (um em cada 75 pas-
sageiros). Em 2022, os can-
celamentos afetaram 357,7 
mil passageiros (um em ca-
da 48).

Com o aumento de atra-
sos e cancelamentos o nú-
mero de passageiros com 
direito a pedir indenização 
às companhias aéreas saltou 
de 108,9 mil no primeiro 
trimestre de 2021 (um em 
cada 87 passageiros) para 
357,7 mil (um em cada 59).

Em fevereiro deste ano, 
o faturamento do turismo 
nacional cresceu 17,8%, na 
comparação com o mes-
mo período de 2021. Em 
termos absolutos, o setor 
faturou R$ 13,2 bilhões. 
Esta variação tem se man-
tido positiva por 11 meses. 

Em comparação ao segun-
do mês de 2020, porém, 
o saldo ainda é negativo 
(-15,7%): redução de quase 
R$ 2,5 bilhões em termos 
monetários. Os números 
são do levantamento do 
Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP), com base 
nos dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Dentre os segmentos, o 
destaque do mês ficou por 
conta do transporte aéreo, 
que registrou alta anual de 
53,1%, faturamento de R$ 
3,6 bilhões. Os números 
positivos podem ser ex-
plicados pela volta a uma 
relativa normalidade após 
o auge de casos da varian-
te Ômicron; além disso, 
muitas famílias também 
aproveitaram os últimos 
dias do mês, às portas do 
carnaval, para viajar. Con-
tudo, mesmo com a forte 
recuperação, o nível do 
faturamento ainda está 
22,7% abaixo do período 
pré-pandemia.

O grupo de hospeda-
gem e alimentação faturou 
R$ 3,9 bilhões, alta anual 

de 13,4% – 22% abaixo 
do observado em feverei-
ro do ano passado. A ta-
xa de ocupação hoteleira 
subiu 53,3% no mês, na 
comparação anual, segun-
do dados do Fórum dos 
Operadores Hoteleiros do 
Brasil (Fohb). Já a receita 
por quarto disponível (Re-
vPAR) cresceu 86,6%, em-
bora esteja num patamar 
inferior a 2019.

Já o transporte terrestre 
(ônibus intermunicipal, in-
terestadual e internacional, 
além de trens turísticos e si-
milares) registrou aumento 
do faturamento de 7,9% no 
contraponto anual. O nível 
atual de R$ 2,3 bilhões se 
aproxima do observado no 
período pré-pandemia (em-
bora 0,6% abaixo). Com 
o aumento expressivo das 
passagens aéreas em mar-
ço, a perspectiva é de que o 
grupo cresça ainda mais.

Outras variações positi-
vas foram observadas nos 
setores de transporte aqua-
viário (12,7%); atividades 
culturais, recreativas e es-
portivas (7,2%); e locação 
de meios de transporte, 
agência, operadoras e ou-
tros serviços de turismo 
(1,8%).

Securis Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 08.746.774/0001-78

Ativo 31/12/2021 31/12/2020    
Ativo circulante
Disponibilidades 1 14
Outras contas a receber 325 274    
Total do ativo circulante 326 288
Ativo não circulante
Outros ativos não circulantes 330 324
Investimentos 380.134 373.094    
Total do ativo não circulante 380.464 373.418    

Total do ativo 380.790 373.706    

Passivo 31/12/2021 31/12/2020    
Passivo circulante
Impostos, taxas e contribuições 792 4.507
Outras contas a pagar 15 78    
Total do ativo circulante 807 4.585
Passivo não circulante
Outras contas a pagar 192 220
Valores para investimentos a pagar 55.777 30.357    
Total do passivo não circulante 55.969 30.577
Patrimônio líquido
Capital social 245.556 178.825
Reserva de capital 22 54.284
Reserva de lucros 78.436 105.435    
Total do patrimônio líquido 324.014 338.544    
Total do passivo e patrimônio líquido 380.790 373.706    

Demonstração dos Resultados para os Exercícios 
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais - R$)
 31/12/2021 31/12/2020    
(Despesas)/Receitas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (11.162) 102.425
Outras receitas (despesas) operacionais (768) (771)    
Lucro operacional antes do resultado  
  financeiro  (11.930)  101.654
Resultado financeiro (4.076) (9.962)    
Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL (16.006) 91.692
Resultado com IRPJ e CSLL - (1.207)    
Lucro do exercício (16.006) 90.485    

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais - R$)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 28 de abril de 2022.

Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27 
Francisco Antonio Antunes 

Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07
As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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COLÔNIA DE FÉRIAS SENALBA RIO CAPITAL E APIERJ
CNPJ: 31.698.341/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Serão realizadas eleições no dia 23/05/2022, na sede da COLÔNIA DE 
FÉRIAS SENALBA RIO CAPITAL E APIERJ, na Rua Santo Antônio, 312 
– Município de Iguaba Grande/RJ para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e seus Suplentes, devendo o registro de chapa ser apresentado na 
Secretaria da Colônia, endereço supracitado, no horário das 11:00h às 
15:00h, no prazo de 15 (quinze dias), a contar da publicação deste aviso 
e de acordo com o Estatuto da Associação. O Edital de Convocação, 
encontra-se afixado na sede da Colônia. Iguaba Grande, 29 de abril de 
2022. Igor Alves Almeida - Presidente.

ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ Nº 33.543.356/0001-20

Informamos que nossas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos exercícios 
findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 estão publicadas no endereço eletrônico 
www.congregacaosantosanjos.com.br, em cumprimeiro à exigência contida no 
§ único do artigo 41 da Lei 12.101 de 27/11/2009. Marina Andrade - Presidente.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(Rerratificação)

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS 
APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA 
FAPES/BNDES – APA-FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 12, inciso I do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, de 28.02.2007, 
em atendimento ao decidido pela Comissão Eleitoral, retifica a data da 
realização da assembleia ficando  convocados os senhores associados para 
a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar em 24/05/22, das 10:00 às 
17:00 horas, a se realizar à distância conforme permite a Lei Nº 14.309, de 08 
de março de 2022, para eleger os membros do CONSELHO DELlBERATIVO, 
do CONSELHO FISCAL e da DIRETORIA da APA-FAPES/BNDES para o 
período de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2025, mantidas as demais 
condições do edital de 21 de março de 2022 que ficam ratificadas conforme 
a seguinte pauta: 1. A inscrição das Chapas e dos candidatos aos cargos 
eletivos dar-se-á de 28/03/22, a partir das 10:00h, e encerrar-se-á no dia 
05/04/22 às 18:00hs, mediante envio de e-mail para a Comissão Eleitoral 
no seguinte endereço de e-mail: comissaoeleitoral@apabndes.org.br 2. 
Somente poderão candidatar-se os sócios que ostentarem as condições 
preconizadas no art. 5º, inciso IV, e art.18, § 1º e §2º, do Estatuto da APA-
FAPES/BNDES; 3. A votação será feita em cédula única; 4. É vedado o voto por 
procuração; 5. O voto será secreto, na forma e nas condições estabelecidas no 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL, sendo: a) depositado na urna 
virtual acessível via senha pessoal conforme programa da empresa Projeteria, 
já usado em assembleias anteriores, no caso de votação online; b) depositado 
na urna física que estará disponível, no horário de votação, junto com a 
Comissão Eleitoral, na sala da APA-FAPE/BNDES, na rua Senador Dantas, 
117, sala 607, Centro, Rio de Janeiro, RJ, onde serão depositados, também, 
os votos por correspondência, depois de conferidos pela Comissão Eleitoral. 
6. Os trabalhos serão coordenados pela COMISSÃO ELEITORAL constituída 
pela APA-FAPES/BNDES e divulgada aos associados; 7. Eventuais casos 
omissos e ocorrências extras verificadas no âmbito da sessão de votação 
serão dirimidos pelo Presidente da COMISSÃO ELEITORAL; 8. Computados 
todos os votos, serão declarados vencedores a Chapa e os candidatos  
com maior número de votos, observando-se o direito de recorrer, conforme 
os termos do ESTATUTO DA APA-FAPES/BNDES e o consignado no 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL com recurso para esta 
COMISSÃO; 9. Decididos os recursos em face da apuração dos votos com 
o resultado declarado pela COMISSÃO ELEITORAL, na forma prevista no 
ESTATUTO. DA APA-FAPES/BNDES e no REGULAMENTO PROCESSO 
ELEITORAL, será divulgada a posição final e definitiva do resultado eleitoral, 
proclamando a Comissão Eleitoral a Chapa e os candidatos vencedores; 
10. No primeiro dia útil de junho de 2022 será dada posse, pela Comissão 
Eleitoral, aos candidatos eleitos, em Sessão especial, após o trânsito 
em julgado dos recursos propostos. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022

Antonio Miguel Fernandes
Presidente da APA-FAPES/BNDES

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 02.664.042/0001-52 - NIRE n° 33.300.26031-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril 
de 2022. A Reunião do Conselho de Administração da Terminal Garagem 
Menezes Côrtes S.A., instalada com a presença dos Conselheiros abaixo 
assinados, presidida pelo Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira e secretariada 
pelo Sr. Antonio Carneiro Alves, realizou-se às 14:00 horas do dia 19 de abril 
de 2022, na sede social da companhia, na Rua São José, n° 35, 16° andar, 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na conformidade 
da Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade de votos dos conselheiros 
presentes: (a) destituir, em 19 de abril de 2022, o Sr. Marcello Romualdo da 
Silva Pereira dos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relação com os 
Investidores, com aprovação total de suas contas, pelo que lhe é dada, plena, 
rasa, geral e irrevogável quitação pelo exercício de suas funções até a presente 
data; (b) eleger novos executivos para os cargos vagos de Diretor-Presidente 
e Diretor de Relação com os Investidores da Companhia, com início de 
mandato em 20 de abril de 2022, que se estenderá até 14.11.2022, permitida a 
reeleição, (c) declarar que o Diretor-Presidente acumulará também as funções 
de Diretor Jurídico e que o Diretor de Relação com os Investidores acumulará 
também as funções de Diretor Administrativo, Financeiro, Operacional, e, que 
ambos serão investidos em suas funções mediante assinatura dos respectivos 
termos de posse e das declarações de desimpedimento; (d) consignar que 
em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica 
assim composta, a partir de 20 de abril de 2022: para o cargo de Diretora-
Presidente acumulando também, as funções do cargo de Diretora Jurídica, 
a Srª Ana Cristina Xavier Roque, brasileira, solteira, advogada, residente e 
domiciliada em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Presidente Pedreira, 
n° 33, aptº 804, lngá, portadora da Carteira de Identidade n° 74.727- OAB/RJ 
e inscrita no CPF/MF sob n° 894.394.577-91, e para o cargo de Diretor de 
Relação com os Investidores, acumulando também, as funções do cargo de 
Diretor Administrativo, Financeiro, Operacional, o Sr. Marcelo Siqueira de 
Carvalho, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rego Lopes, n° 30, casa 1/101, Tijuca, 
CEP 20520-040, portador da Carteira de Identidade n° 04.800.213-3-DETRAN 
e inscrito no CPF/ME sob n° 809.269.677-20. Os termos desta ata foram 
aprovados pelos Conselheiros presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 
19 de abril de 2022. Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente da 
Mesa; Antonio Carneiro Alves - Secretário da Mesa. Marcello Romualdo 
da Silva Pereira, Marcelo Siqueira de Carvalho, Alessandro Gomes dos 
Santos, Antonio Carneiro Alves.  Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 
00004862351 em 27/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ nº 08.795.463/0001-07 - NIRE 33.3.0033994-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/04/2022, às 12h, na sede social 
da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), situada em Macaé/RJ, 
na Rua Fernando Hipólito Santos, 132, Sala nº 1, Barra de Macaé, CEP 
27.961- 080. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em razão do 
que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição 
da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Roberto Tinti e 
secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os 
acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da 
seguinte ordem do dia: (i) a celebração pela Companhia do primeiro 
aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, da CBO Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura 
de Emissão”), de modo a refletir ajustes decorrentes de eventos ocorridos 
após Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária realizada em 20/04/2022 
(“AGE de Emissão”), na qual restou aprovada a segunda emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real, com garantia fidejussória adicional, da Companhia, para distribuição 
pública, com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385, 
de 7/12/1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, 
conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão”); (ii) a retificação 
parcial da AGE de Emissão, de forma a refletir os ajustes descritos no item 
5.2 abaixo, a serem contemplados no Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª 
Emissão; (iii) a ratificação de todos os demais termos e condições aprovados 
na AGE de Emissão; e (iv) a ratificação das medidas e atos porventura já 
praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados ao 
Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão e às demais deliberações 
constantes na ordem do dia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e 
após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas presentes deliberaram o quanto segue de forma unânime: 5.1. 
Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão 
para refletir os ajustes decorrentes do item 5.2 abaixo. 5.2. Retificar os itens 
“Prazo e Data de Vencimento”, “Pagamento da Remuneração” e “Pagamento 
do Valor Nominal Unitário Atualizado” da AGE de Emissão, que passarão a 
vigorar com as seguintes redações, respectivamente: “(d) Prazo e Data de 
Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, 
conforme previsto na Cláusula 5.3 da Escritura de Emissão e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de 
vencimento de 36 meses e 1 dia contados da Data de Emissão, vencendo-
se, portanto, em 27/04/2025 (“Data de Vencimento”).” (...) “(s) Pagamento 
do Valor Nominal Unitário Atualizado: Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência do Resgate Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de 
Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado deverá ser amortizado e pago 
pela Companhia mensalmente, de forma que a amortização do Valor 
Nominal Unitário Atualizado passará a ser devida a partir do 2º mês, 
inclusive, contado da Data de Emissão (“Período de Carência”), sempre no 
dia 27 de cada mês para as Debêntures em 35 parcelas iguais e consecutivas 
sendo o primeiro pagamento das Debêntures em 27/06/2022 e, o último, na 
Data de Vencimento (“Data de Pagamento de Principal”), de acordo com a 
tabela contida na Escritura de Emissão.” (...) “(y) Pagamento da 
Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate 
Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a 
Remuneração das Debêntures será paga mensalmente, sem carência, a 
partir da Data de Emissão, sempre no dia 27 dos meses de cada mês, 
ocorrendo o primeiro pagamento em 27/05/2022 e, o último, na Data de 
Vencimento (cada data, uma “Data de Pagamento da Remuneração”).” 5.3. 
Ratificar todos os termos e condições e deliberações da AGE de Emissão 
que não foram expressamente alterados por esta deliberação. 5.4. Autorizar 
a Companhia e aos seus representantes a celebrar todos os documentos e 
seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à 
implementação das deliberações aqui tomadas, incluindo, mas sem 
limitação, a formalização do Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1°, da Lei das 
S.A., que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Presidente: Marcos Roberto Tinti; Secretário: Ricardo Wagner. Acionistas: 
Companhia Brasileira de Offshore, neste ato representada na forma do seu 
Estatuto Social, e Aliança S.A. - Indústria Naval e Empresa de Navegação, 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Macaé, 25/04/2022. 
Mesa: Marcos Roberto Tinti - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário.

DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr.(a) Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juiz Titular, 
do Cartório da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Corr C - S/215/219 CEP: 20020-903 
- Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel: 3133-2299 e-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Despesas 
Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 0296077-84.2020.8.19.0001, 
requerida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARÍLIA, em face de ALINE 
DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, casada, Carteira de Identidade Detran 
nº 09.004.883-6, inscrita no CPF 033.621.077-96 alegando em síntese o 
seguinte: “A Executada é proprietária do apartamento 801, na Av. Nossa 
Senhora de Copacabana, nº 793, conforme Certidão de Ônus Reais 
expedida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis, responsável, portanto, pelo 
pagamento dos encargos condominiais do seu imóvel; Contudo deixou 
de pagar as cotas condominiais de 06/03/2020, 06/05/2020 a 06/07/2020, 
06/11/2020 e 06/12/2020, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 26/07/2019”. Assim, pelo presente edital, CITA o executado 
ALINE DIAS DE OLIVEIRA, anteriormente qualificada, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o 
pagamento da quantia de R$ 7.676,19 (Sete mil seiscentos e setenta e seis 
reais e dezenove centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes 
serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, em 08 de março de 2022. 
Eu, Marcel de Carvalho Ribeiro Dias - Técnico de Atividade Judiciária -  
Matr. 01/22792, digitei. E eu, Thabatta Leandro Veites - Chefe de Serventia 
- Matr. 01/32666, o subscrevo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA

AV. GETULIO VARGAS 59 CENTRO – ARARUAMA - RJ
Tel.: (22) 2665-9225 - E-mail: ara02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR CONDOMÍNIO PRAIA LINDA 
em face de JOSE RICARDO ALO RODRIGUES 

e LUCIANA DA CONCEIÃO CABRAL - 
PROCESSO Nº 0004751-10.2016.8.19.0052, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) RODRIGO LEAL MANHAES DE SA – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - JOSE RICARDO ALO RODRIGUES 
e LUCIANA DA CONCEIÃO CABRAL - que será realizado o 
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O 
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do 
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no 
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por 
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 
26/05/2022 às 15:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de 
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% 
da avaliação, que será encerrado no dia 31/05/2022 às 15:30h. 
DO BEM A SER LEILOADO: Casa 25 na Rua  Oriente, 
nº 71, Condomínio  Praia  Linda,  Areal,  Araruama/RJ,  
CEP:28970-000. Matriculado no 2º RGI de Araruama. (...) Que 
AVALIEI EM R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando 
o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (JOSE RICARDO ALO 
RODRIGUES e LUCIANA DA CONCEIÃO CABRAL / Credora 
Fiduciária: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS) intimado(s) da hasta pública se não 
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma 
do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA 
SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE 
DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO 
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta 
Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de abril de 2022. Eu, digitei 
___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___. (ass.) RODRIGO 
LEAL MANHAES DE SA – Juiz de Direito.

Associação Profissional dos Instrutores de Aprendizagem, de
Treinamento, de Formação e Orientação Profissional do

Estado do Rio de Janeiro – APIERJ
CNPJ: 29.547.916/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Serão realizadas eleições no dia 23/05/2022, na sede da ASSOCIAÇÃO 
PROFISSIONAL DOS INSTRUTORES DE APRENDIZAGEM, DE 
TREINAMENTO, DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APIERJ, na Rua Santo Antônio, 312 – 
Município de Iguaba Grande/RJ para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e seus Suplentes, devendo o registro de chapa ser apresentado na 
Secretaria da APIERJ, endereço supracitado, no horário das 11:00h às 
15:00h, no prazo de 15 (quinze dias), a contar da publicação deste aviso 
e de acordo com o Estatuto da Associação. O Edital de Convocação, 
encontra-se afixado na sede da APIERJ. Iguaba Grande, 29 de abril de 
2022. Igor Alves Almeida - Presidente.

AVISO AOS INVESTIDORES
A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, 
comunica que o Relatório Anual deste Agente Fiduciário Relativo ao Exercício 
Social de 2021, da 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN, encontra-se à disposição no 
site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022

CEVERA – PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA 
CNPJ/MF: 10.589.374/0001-48 - NIRE: 33.2.0828188-3

ATA DE RESOLUÇÃO DE SÓCIOS
Nos termos do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02, na sede social CEVERA 
– PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA, em sua Sede na  
Rua do Ouvidor, nº 50, 12º andar, Salas 1201 e 1202, Centro, Cidade e Estado do  
Rio de Janeiro, CEP 20040-030, reuniram-se no dia 29 de março de 2022, e 
Deliberam: i) Aprovar a redução do capital da Sociedade nos termos do artigo 1.082, 
Inciso II da Lei nº 10.406/2002, resolvem reduzir o Capital Social de R$5.841.000,00 
(cinco milhões oitocentos e quarenta e um mil reais), para: R$100.100,00 (cem 
mil e cem reais) nos seguintes termos: R$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil 
reais), mediante a amortização de parte dos Prejuízos Apurados até 28/02/2022.  
R$1.189.934,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro 
reais), com a devolução aos sócios de parte do Capital Social investido, proporcional 
a participação dos sócios no Capital Social. Os Sócios comprometem firmar a 
competente alteração do contrato social da Sociedade, com intuito de refletir as 
deliberações acima tomadas. De acordo: 7PARESS PARTICIPAÇÕES LTDA;  
ISSO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; SANDRO EDUARDO SILVA.

Conselho da Vale aprova novo programa de recompra de ações

O conselho admi-
nistrativo da Vale 
(Vale3) anunciou 

na última quarta-feira (27) 
o programa de recompra 
de ações da empresa, de 
até 500 milhões. A compa-
nhia informou também que 
teve um lucro líquido de 
U4,5 bilhões no primeiro 
trimestre. Para o estrategis-
ta - chefe da Diagrama In-
vestimentos, Ricardo Leite, 
o resultado veio um pouco 

abaixo das expectativas nas 
principais linhas, mas a pré-
via operacional que mostra 
a produção e venda já ha-
via sinalizado essa queda, 
por isso que o mercado não 
agiu de forma negativa e o 
programa de recompra que 
a empresa sinalizou, poden-
do comprar até 500mm de 
ações nos próximos 18 me-
ses, veio como positivo para 
manter a tendência de alta 
nos preços da companhia.

“A receita de metais bási-
cos, ganhou maior relevân-
cia em referência a receita 
total, isso se deve ao pre-
ço do níquel que apesar da 
queda de volume teve uma 
alta significativa na cota-
ção,” relata Leite. Segundo 
Ricardo, um ponto que cha-
mou atenção também foi o 
custo de caixa (C1) que au-
mentou US$ 2,2 por tone-
lada, explicada pela menor 
diluição do custo fixo por 

causa do volume menor. O 
câmbio negativo e os maio-
res custos de combustíveis 
também impactaram essa 
linha.

“Apesar dos números 
um pouco abaixo, os pon-
tos positivos sobressaem 
com prêmios maiores pelo 
minério de qualidade, o flu-
xo de caixa foi bem acima 
do 4tri21, (impactado pelo 
gasto com brumadinho)”, 
revelou Ricardo. Ricardo 

pondera com relação aos 
ativos não estratégicos, a 
iniciativa de se desfazer 
(carvão e siderurgia) para 
focar nos ativos “core” da 
empresa, é vista como po-
sitiva, uma vez que a Vale 
tem um grande diferencial 
competitivo.

“Mesmo o cenário macro 
incerto dado o aumento da 
volatilidade na cotação do 
minério de ferro e os des-
dobramentos da guerra na 

Ucrânia afetando o cres-
cimento global. E tendo 
também a China com vá-
rias cidades em lockdown 
e reduzindo a demanda do 
minério, esperamos que os 
preços se recuperem em 
breve, para geração de cai-
xa da Vale, uma vez que a 
empresa trabalha com o 
breakeven bem abaixo dos 
seus pares,” finaliza o estra-
tegista-chefe da Diagrama 
Investimentos.

B3 divulga a terceira prévia do Ibovespa 

A B3 divulgou a ter-
ceira prévia do índi-
ce Ibovespa B3 que 

vai vigorar de 02 de maio de 
2022 a 02 de setembro de 
2022, com base no fecha-
mento do pregão de 27 de 

abril de 2022. A prévia regis-
tra a entrada da SLC Agrícola 
ON (SLCE3), totalizando 92 
ativos de 89 empresas.

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice fo-

ram: Vale ON (15,117%), 
Petrobras PN (6,70%), Itaú 
Unibanco PN (5,718%), 
Bradesco PN (4,632%) e 
Petrobras ON (4,384%).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-

sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice, com vigên-
cia 3 de janeiro de 2022 a 29 
de abril de 2022 foram: Vale 
ON (14,783%), Petrobras 
PN (6,582%), Itaú Unibanco 

PN (5,142%), Bradesco PN 
(4,556%) e Petrobras ON 
(4,205). A B3 divulga regu-
larmente três prévias das 
novas composições dos ín-
dices: a 1ª prévia, no primei-
ro pregão do último mês de 

vigência da carteira em vi-
gor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor e a 3ª prévia, no 
penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor.
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/ME nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 03 de março de 2022, às 10 horas, na sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, CEP 20030-041, Rio de Janeiro, RJ. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face 
da presença da acionista única da Companhia, representando assim a totalidade do capital social da Companhia. 
MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 
Após exame e discussão das matérias apresentadas, a acionista única da Companhia aprovou as seguintes deliberações: 
(a) Alterar a denominação social da Companhia de Construtora Queiroz Galvão S.A. para Álya Construtora S.A., 
com a consequente alteração da redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 1º. A ÁLYA CONSTRUTORA S.A. é uma sociedade empresária por ações subordinada ao 
disposto neste Estatuto Social, à Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e demais normas aplicáveis. 
(b) A consolidação e publicação do Estatuto Social da Companhia contemplando as alterações mencionadas no item 
acima, conforme texto do Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta assentada. (c) A lavratura sumariada desta 
ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à 
assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista única da Companhia. ASSINATURAS: 
Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por André de 
Oliveira Câncio; e Amilcar Bastos Falcão. Confere com o original lavrado em livro próprio. André de Oliveira Câncio - 
Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004842295 
em 11/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral. ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL DA ÁLYA 
CONSTRUTORA S.A. - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º. A ÁLYA 
CONSTRUTORA S.A. é uma sociedade empresária por ações subordinada ao disposto neste Estatuto Social, à Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e demais normas aplicáveis. Artigo 2º. Constitui o objeto social da 
Companhia: a) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a incorporação, compra e 
venda de bens imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; c) a importação, exportação, compra e venda 
de materiais, peças e equipamentos ligados a obras de construção; d) a participação, com recursos próprios, em outras 
sociedades, no Brasil ou no exterior, quando ligadas aos seus objetivos sociais; e) a participação, com recursos próprios, 
no capital de outras empresas de prestação de serviços à indústria petrolífera; f) realização de estudos e projetos de 
engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento 
e administração nas áreas de óleo e gás; g) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e administração nas 
áreas de óleo, gás, química, petroquímica e de limpeza urbana; h) a execução de obras de construção de linhas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica; i) participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames, a 
critério da Diretoria, isoladamente ou em consórcios com empresas congêneres, visando a execução de serviços de 
engenharia em geral; j) a execução de serviços de limpeza pública, nestes compreendidos a coleta e transporte de lixo 
domiciliar urbano, hospitalar, industrial, de resíduos especiais, serviços de varrição de ruas, praças e logradouros 
públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos e demais serviços inerentes e 
correlatos; k) a exploração e execução de serviços e obras públicas em geral, mediante concessão da Administração 
Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; l) construção de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços 
e eletrificação em áreas urbanas e rurais; m) aluguel de bens móveis e imóveis de propriedade da empresa; n) a 
execução de serviços de transportes, apoio aquaviário e dragagem marítima e fluvial; o) a fabricação, industrialização e 
a comercialização de artefatos e peças pré-moldadas de cimento e de concreto de todo o gênero; p) a realização de 
serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas; q) o comércio, importação e exportação de sementes 
e mudas e r) a execução dos serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Parágrafo Único. As atividades 
constantes do objeto social da empresa poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia, 
cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, CEP 20030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar 
sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 4º. O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.265.248.008,24 (dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco milhões, 
duzentos e quarenta e oito mil e oito reais e vinte e quatro centavos), representado por 1.515.888.074 (um bilhão, 
quinhentas e quinze milhões, oitocentas e oitenta e oito mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal. Artigo 5º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As 
ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no 
Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá emitir, a qualquer 
tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito a voto e 
resgatáveis no prazo de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissão, a critério da Assembleia Geral, 
pelo preço da emissão corrigido pelo IGPM/FGV. Parágrafo Segundo. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. 
CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria. 
Parágrafo Único. A Diretoria terá os poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas 
normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. Artigo 7º. A Diretoria da Companhia será constituída 
por 02 (duas) áreas com competências autônomas, uma nacional e outra internacional, dividida da seguinte forma: (a) 
Diretoria Nacional: no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 20 (vinte) integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes 
no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Nacionais, sendo 01 
(um) Diretor-Presidente Nacional; 01 (um) a 03 (três) Diretores Vice-Presidentes Nacionais; 01 (um) a 04 (quatro) 
Diretores Executivos Nacionais; e 01 (um) a 12 (doze) Diretores Adjuntos Nacionais, podendo a Assembleia Geral dar 
denominação específica aos cargos da Diretoria Nacional; e (b) Diretoria Internacional: no mínimo 02 (dois) e, no 
máximo, 06 (seis) integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, 
permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Executivos Internacionais, podendo a Assembleia Geral dar 
denominação específica aos cargos da Diretoria Internacional. Parágrafo Primeiro. Compete aos integrantes da 
Diretoria, nos seus respectivos âmbitos de atuação (nacional ou internacional), a representação da Companhia e a 
prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por este Estatuto, pelas normas que venham a ser 
estabelecidas pela Assembleia Geral e por lei. Parágrafo Segundo. Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus 
cargos, dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição, mediante 
assinatura do respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, 
assinarem a ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como termo de posse. Parágrafo 
Terceiro. Em caso de licença, impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do 
licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto 
permanecerá no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato da 
Diretoria. Parágrafo Quarto. Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, será ele considerado automaticamente 
prorrogado até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos membros ou reeleja aqueles em exercício. Artigo 8º. 
A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto Social, em especial ao que 
reza o seu artigo 9, às normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e à legislação aplicável, sendo 
vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia estranhos ao seu 
objeto social. Artigo 9º. Compete à Diretoria Nacional a representação da Companhia e a prática dos atos regulares 
de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e empreendimentos localizados no Brasil, salvo os projetos e 
contratos executados no Brasil voltados ao suporte de atividades no exterior, podendo, para tanto: I) cumprir as 
disposições deste Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao 
funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: 
a) mediante a assinatura individual de um de seus Diretores Nacionais: a.1.) representar a Companhia perante quaisquer 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e empresas privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar 
propostas, declarações, e documentos afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de 
representação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e 
emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. b) mediante a assinatura conjunta 
de 2 (dois) Diretores Nacionais, podendo ser: (i) o Diretor-Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor 
nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (ii) 1 (um) Diretor Vice-Presidente Nacional em conjunto 
com qualquer outro diretor nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (iii) 1 (um) Diretor Executivo 
Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (iv) 1 (um) 
Diretor Adjunto Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional com designação distinta ou com 1 (um) 
procurador com poderes suficientes; ou, ainda (v) 2 (dois) procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados 
todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou 
no exterior; b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e endosso 
de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Companhia; b.4) outorga e aceite de garantias a 
empresas por ela controladas ou a ela coligadas; b.5) alienação e constituição de ônus sobre bens da Companhia, 
inclusive do ativo não circulante; e b.6) constituição de consórcios, de sociedades de propósito específico e de 
subsidiárias da Companhia. Artigo 10. Compete à Diretoria Internacional a representação da Companhia e a prática 
dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e empreendimentos localizados no exterior, 
salvo os projetos e contratos executados no exterior voltados ao suporte de atividades no Brasil, podendo, para tanto: I) 
cumprir as disposições deste Estatuto Social, e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos 
necessários ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no 
exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual de um Diretor Internacional: a.1.) representar a Companhia perante 
quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e empresas privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar 
propostas, declarações, e documentos afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de 
representação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e 
emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários; b) mediante a assinatura conjunta 
de 2 (dois) Diretores Internacionais, podendo ser: (i) 2 (dois) Diretores Executivos Internacionais; (ii) 1 (um) Diretor 
Executivo Internacional em conjunto com 1 (um) procurador com poderes suficientes; ou, ainda (iii) 2 (dois) procuradores 
com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a: b.1) 
assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de 
financiamento em geral; emissão, aceite e endosso de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da 
Companhia; b.4) outorga e aceite de garantias a empresas por ela controladas ou a ela coligadas; alienação e constituição 
de ônus sobre bens da Companhia, inclusive do ativo não circulante; e constituição de consórcios, de sociedades de 
propósito específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 11. Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, 
poderão ser outorgadas procurações pela Companhia, com poderes específicos: I) mediante a assinatura individual de 
um dos integrantes da Diretoria, em relação aos atos previstos no artigo 9º, II, (a), e no artigo 10, II (a); e II) mediante a 
assinatura conjunta de 02 (dois) integrantes da Diretoria, em relação aos atos previstos no artigo 9º, II, (b), e no artigo 
10, II, (b). Parágrafo único: As procurações outorgadas pela Companhia terão o prazo de validade fixado nos respectivos 
instrumentos, não podendo ser superior a 12 (doze) meses, ressalvados os instrumentos que contemplem os poderes 
da cláusula ad judicia, e/ou de representação em processos administrativos e/ou outorgados no âmbito dos financiamentos 
de longo prazo da Companhia ou de suas controladas ou coligadas, e/ou outorgados a entidades que realizem o 
refinanciamento ou a reestruturação de dívidas financeiras da Companhia ou de suas controladas ou coligadas, os quais 
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL: Artigo 12. O Conselho Fiscal, 
não permanente, quando instalado na forma da lei, terá 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas 
ou não, residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, 
quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as funções 
e competência previstas em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 13. A Assembleia Geral reunir-se-á 
ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que 
convocada, na forma da Lei das S.A. Parágrafo Único. A Assembleia Geral será presidida e secretariada, 
preferencialmente, por acionistas da Companhia e/ou por seus Diretores. Artigo 14. A Assembleia Geral será convocada 
pela Diretoria e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 15. Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre 
todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua 
defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único. Além das matérias que por este Estatuto Social e por lei sejam de 
competência da Assembleia Geral, compete-lhe também, fixar os honorários individuais ou globais dos integrantes da 
Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL: Artigo 16. O exercício social começará em 1º de janeiro de cada ano 
e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 17. No fim de cada exercício social, 
a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, baseada na escrituração mercantil da Companhia. 
Artigo 18. Do lucro líquido do exercício, serão destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia; b) 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como 
dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que 
o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. 
Parágrafo Segundo. Os acionistas poderão deliberar a distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou 
a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro. A Diretoria poderá propor e a Assembleia Geral aprovar distribuição 
antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo distribuição antecipada, os dividendos 
serão pagos durante o exercício em que os mesmos tiverem sido aprovados. Parágrafo Quarto. Os dividendos não 
reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, 
prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - JUÍZO ARBITRAL: Artigo 19. A Companhia, seus acionistas e 
Diretores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das 
disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme o caso. Parágrafo Primeiro. As disputas ou controvérsias 
serão solucionadas por meio de arbitragem a ser administrada pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de 
Comércio Brasil - Canadá (“Câmara”), de acordo com o disposto no regulamento da Câmara (“Regulamento da 
Câmara”). Parágrafo Segundo. A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral sediado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, constituído por 3 (três) árbitros a serem nomeados nos termos do Regulamento da Câmara. 
Não será permitida a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais de dois 
polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte, pessoa física ou jurídica, em um dos 
polos. Parágrafo Terceiro. Todo o procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão aplicadas as leis brasileiras, 
inclusive, mas não se limitando, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). Parágrafo 
Quarto. A Câmara deverá proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data de 
início da arbitragem, observado que referido prazo poderá ser prorrogado pela Câmara por um período adicional de até 
6 (seis) meses, desde que justificadamente. Parágrafo Quinto. Os honorários dos advogados e demais despesas e 
custos decorrentes do procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes, como for decidido pela 
Câmara. Parágrafo Sexto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser 
requerida (i) ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tribunal arbitral ao juiz 
estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido instaurado), no 
foro da comarca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. Parágrafo Sétimo. As partes 
envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à arbitragem. CAPÍTULO 
VIII - LIQUIDAÇÃO: Artigo 20. A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que resolver a 
Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro, 03 de março de 2022. André de Oliveira Câncio 
- Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. 

CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ nº 08.795.463/0001-07 - NIRE 33.3.0033994-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/04/2022, às 12h, na sede social 
da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), situada em Macaé/RJ, 
na Rua Fernando Hipólito Santos, 132, Sala nº 1, Barra de Macaé, CEP 
27.961- 080. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em razão do 
que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição 
da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Roberto Tinti e 
secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os 
acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da 
seguinte ordem do dia: (i) a celebração pela Companhia do primeiro 
aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, da CBO Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura 
de Emissão”), de modo a refletir ajustes decorrentes de eventos ocorridos 
após Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária realizada em 20/04/2022 
(“AGE de Emissão”), na qual restou aprovada a segunda emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real, com garantia fidejussória adicional, da Companhia, para distribuição 
pública, com esforços restritos das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385, 
de 7/12/1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, 
conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão”); (ii) a retificação 
parcial da AGE de Emissão, de forma a refletir os ajustes descritos no item 
5.2 abaixo, a serem contemplados no Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª 
Emissão; (iii) a ratificação de todos os demais termos e condições aprovados 
na AGE de Emissão; e (iv) a ratificação das medidas e atos porventura já 
praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados ao 
Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão e às demais deliberações 
constantes na ordem do dia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e 
após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas presentes deliberaram o quanto segue de forma unânime: 5.1. 
Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª Emissão 
para refletir os ajustes decorrentes do item 5.2 abaixo. 5.2. Retificar os itens 
“Prazo e Data de Vencimento”, “Pagamento da Remuneração” e “Pagamento 
do Valor Nominal Unitário Atualizado” da AGE de Emissão, que passarão a 
vigorar com as seguintes redações, respectivamente: “(d) Prazo e Data de 
Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, 
conforme previsto na Cláusula 5.3 da Escritura de Emissão e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de 
vencimento de 36 meses e 1 dia contados da Data de Emissão, vencendo-
se, portanto, em 27/04/2025 (“Data de Vencimento”).” (...) “(s) Pagamento 
do Valor Nominal Unitário Atualizado: Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência do Resgate Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de 
Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado deverá ser amortizado e pago 
pela Companhia mensalmente, de forma que a amortização do Valor 
Nominal Unitário Atualizado passará a ser devida a partir do 2º mês, 
inclusive, contado da Data de Emissão (“Período de Carência”), sempre no 
dia 27 de cada mês para as Debêntures em 35 parcelas iguais e consecutivas 
sendo o primeiro pagamento das Debêntures em 27/06/2022 e, o último, na 
Data de Vencimento (“Data de Pagamento de Principal”), de acordo com a 
tabela contida na Escritura de Emissão.” (...) “(y) Pagamento da 
Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate 
Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a 
Remuneração das Debêntures será paga mensalmente, sem carência, a 
partir da Data de Emissão, sempre no dia 27 dos meses de cada mês, 
ocorrendo o primeiro pagamento em 27/05/2022 e, o último, na Data de 
Vencimento (cada data, uma “Data de Pagamento da Remuneração”).” 5.3. 
Ratificar todos os termos e condições e deliberações da AGE de Emissão 
que não foram expressamente alterados por esta deliberação. 5.4. Autorizar 
a Companhia e aos seus representantes a celebrar todos os documentos e 
seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à 
implementação das deliberações aqui tomadas, incluindo, mas sem 
limitação, a formalização do Primeiro Aditamento à Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1°, da Lei das 
S.A., que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Presidente: Marcos Roberto Tinti; Secretário: Ricardo Wagner. Acionistas: 
Companhia Brasileira de Offshore, neste ato representada na forma do seu 
Estatuto Social, e Aliança S.A. - Indústria Naval e Empresa de Navegação, 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Macaé, 25/04/2022. 
Mesa: Marcos Roberto Tinti - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário.

Entidades de mercado da China 
aumentam em uma década

ANP aprova resolução que cria  
o Plano de Trabalho Exploratório

CMN: R$ 6 
bilhões para 
repasses do 
Funcafé

Os produtores de café te-
rão à disposição R$ 6,06 bi-
lhões em crédito do Fundo 
de Defesa da Economia Ca-
feeira (Funcafé). O valor foi 
aprovado nesta quinta-feira 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para o 
exercício deste ano e é um 
pouco maior que os R$ 5,9 
bilhões aprovados em 2021.

Em nota, o Ministério 
da Economia informou 
que atendeu ao pedido do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to para que os recursos do 
Funcafé fossem definidos 
de forma global, sem dis-
criminação por linha de 
crédito. Segundo a equipe 
econômica, a decisão dá au-
tonomia para que o Minis-
tério da Agricultura decida 
sobre a distribuição dos re-
cursos às instituições finan-
ceiras e às linhas de crédito 
prioritárias.

O CMN também elevou 
de R$ 30 milhões para R$ 
50 milhões o limite de cré-
dito de custeio que cada 
cooperativa de produção de 
café pode pegar empresta-
do. O limite nas operações 
por cooperado foi mantido 
em R$ 500 mil.

O número de en-
tidades de mer-
cado cresceu 

em 100 milhões na China 
ao longo dos últimos dez 
anos, graças às melhoras 
do país na proteção dos 
direitos de proprieda-
de intelectual (DPI) e no 
ambiente de negócios, de 
acordo com um recente 
relatório.

O número total das enti-
dades de mercado da China 
de todos os tipos superou 
150 milhões em 2021, com 
cerca de 70% delas funcio-
nando ativamente, infor-
mou o relatório divulgado 

pelo Escritório do Grupo 
Dirigente Nacional da Lu-
ta Contra Violação de DPI 
e Falsificação. As empresas 
privadas contribuíram com 
mais de 55% da receita fis-
cal total e mais de 60% dos 
investimentos totais do pa-
ís.

“O governo chinês sem-
pre tratou de forma justa e 
forneceu proteção igual pa-
ra os DPI de empresas no 
país ou no exterior”, disse 
Gan Lin, diretora do escri-
tório do grupo dirigente e 
vice-chefe da Administra-
ção Estatal de Regulamen-
tação do Mercado. Gan 

acrescentou que as múlti-
plas medidas proativas da 
china para a proteção de 
DPI criaram um ambiente 
favorável para o desenvol-
vimento de investidores es-
trangeiros.

Segundo a agência Xi-
nhua, dados oficiais mos-
traram que o número de 
patentes de invenção con-
cedidas a requerentes do 
exterior atingiu 110 mil no 
ano passado, subindo 23% 
ante o ano anterior, mais 
de 194 mil marcas foram 
registradas por requerentes 
estrangeiros, um aumento 
anual de 5,2%.

A Diretoria da Agên-
cia Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) 
aprovou nesta quinta-feira a 
resolução que cria o Plano 
de Trabalho Exploratório 
(PTE). A norma estabelece 
os requisitos e os procedi-
mentos para a apresenta-
ção do PTE pelas empresas 
detentoras de contratos de 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural, bem 
como de sua aprovação pela 
agência.

A nova resolução visa 
unificar o Programa Anual 
de Trabalho e Orçamen-
to (PAT/OAT) da Fase de 
Exploração e o Plano de 
Exploração (obrigatório 

para contratos de partilha 
da produção) em um úni-
co instrumento, o Plano de 
Trabalho Exploratório. O 
objetivo é simplificar pro-
cedimentos, diminuir du-
plicidade de informações e 
possibilitar o recebimento 
de dados mais estruturados 
pela ANP.

O PTE será o instrumen-
to pelo qual serão especifi-
cadas as atividades, junta-
mente com seus respectivos 
cronogramas e orçamentos, 
para cada bloco sob contra-
to, bem como para o perío-
do em que forem executadas 
as obrigações remanescen-
tes, atividades vinculadas 
ao descomissionamento de 
instalações após o término 

do contrato de exploração e 
produção (E&P) na fase de 
exploração 

Com isso, a ANP am-
pliará a sua capacidade 
de acompanhamento dos 
contratos de exploração e 
produção (E&P) na fase de 
exploração e os operado-
res terão os seus esforços 
para envio de informações 
reduzidos e maior clareza 
no regramento a que estão 
submetidos. Além disso, a 
sociedade em geral pode-
rá usufruir de informações 
de maior qualidade refe-
rentes ao planejamento e à 
realização das atividades ex-
ploratórias disponíveis nas 
publicações realizadas pela 
Agência. 
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Três perguntas: antecipação de 
recebíveis - leilão reverso e mercado
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Leonardo Lanna, 
diretor de produ-

tos da Spike, sobre as pla-
taformas de antecipação de 
recebíveis Monkey, dedica-
da a duplicatas, e a própria 
Spike, dedicada à recebíveis 
de cartão de crédito. As du-
as plataformas operam no 
modelo de leilão reverso, 
que será explicado adiante.

O que faz a Monkey e 
a Spike?

A Monkey começou 
com o modelo de leilão de 
recebíveis no mercado de 
antecipação B2B. Antes da 
Monkey, o fornecedor de 
uma empresa que precisas-
se antecipar o seu recebí-
vel, tinha que ir a um ban-
co ou a uma factoring. O 
que a Monkey fez foi criar 
uma plataforma onde vá-
rios bancos pudessem fazer 
ofertas para que os fornece-
dores pudessem antecipar 
seus recebíveis sem ter que 
negociar individualmente. 
Como se trata de um leilão, 
o fornecedor obtêm taxas 
de antecipação menores.

Podem participar dessa 
estrutura apenas os forne-
cedores dos compradores 
que estão nos programas 
da Monkey, os âncoras. São 
eles que fazem os contra-
tos com a gente, entram na 
nossa plataforma, criam os 
programas e avisam os seus 
fornecedores. Uma vez que 
eu tenho um comprador 
aqui, na teoria todos os seus 
fornecedores podem an-
tecipar recebíveis na nossa 
plataforma.

Antes, esse mercado era 
dominado pelos bancos. 
Cada um tinha a sua pró-
pria solução e, eventual-
mente, faziam acordos com 
os grandes compradores 
para antecipar os recebíveis 
dos seus fornecedores, que 
tinham poucas escolhas. 
Eles tinham que tratar com 
os bancos em separado e o 
operacional era complica-
do. O que a Monkey fez foi 
centralizar todo mundo na 
plataforma, bancos, com-
pradores e fornecedores, e 
colocar os bancos para dis-

putarem as taxas de anteci-
pação dos recebíveis.

A Spike surgiu quando 
a Monkey viu o movimen-
to do Banco Central sobre 
a utilização dos recebíveis 
de cartões de crédito, seja 
para garantia, seja para an-
tecipação. Como a Monkey 
conhecia bem o mercado 
de antecipação, ela viu com 
naturalidade o início des-
sa operação. No dia 7 de 
junho de 2021, quando o 
Banco Central colocou para 
funcionar o registro de re-
cebedor de cartão, nós fize-
mos a nossa primeira ante-
cipação de um recebível de 
cartão de crédito.

Como o mercado rece-
beu os modelos de negó-
cio da Monkey e da Spi-
ke?

Com relação à Monkey, 
nós tivemos que fazer um 
processo de convenciona-
mento de pouco a pouco. 
Num primeiro momento, 
os bancos que mais que-
riam estar aqui eram os 
bancos que viam a opor-
tunidade de atacar novos 
clientes. Esse foi o primeiro 
atrativo. Num segundo mo-
mento, quando o mercado 
viu que a plataforma fun-
cionava bem e que já havia 
bancos operando nela, nós 
começamos a mostrar para 
as grandes empresas que o 
produto fazia todo sentido 
por três razões: ele centrali-
zava a operação, sem que as 
empresas precisem acessar 
a plataforma de cada ban-
co; funcionava melhor que 
as plataformas dos bancos, 
muitas delas antigas, e gera-
va um benefício muito forte 
na sua cadeia de forneci-
mento, pois o modelo de 
leilão realmente reduz taxa.

Quando as grandes em-
presas começaram a vir para 
cá, teve início o movimento 
de “follow the client”, com 
os bancos vindo para cá pa-
ra continuar participando 
das antecipações dos forne-
cedores dos grandes com-
pradores que já estavam 
operando aqui dentro.

Com relação à Spike, an-
tes das mudanças ocorridas, 
tirando casos pontuais de 
empresas que conseguiam 
ter estruturas diferentes, os 

estabelecimentos comer-
ciais que faziam a venda 
com cartão, só conseguiam 
antecipar o valor com a em-
presa da “maquininha”. Se 
uma venda parcelada fosse 
feita na “maquininha x”, 
suas parcelas somente po-
deriam ser antecipadas na 
“maquininha x”. Não havia 
como um terceiro se meter 
no meio.

Isso mudou com as re-
gistradoras. Trata-se de um 
modelo que gera compe-
tição, já que o modelo an-
terior gerava muitos ônus 
para os lojistas. Com o re-
gistro de recebíveis nas re-
gistradoras, qualquer tercei-
ro pode se conectar, pegar 
uma autorização do lojista, 
começar a enxergar tudo o 
que ele tem a receber e ofe-
recer uma antecipação. Ele 
antecipa os recursos e rece-
be da adquirente no venci-
mento do recebível, pois a 
operação está averbada na 
registradora.

A consequência mais ób-
via é a diminuição da taxa 
para o elo mais fraco da 
cadeia, o lojista, que sofria 
com a questão da antecipa-
ção e seus altos custos.

Nós também temos be-
nefícios para os agentes 
financeiros. Os bancos, os 
FDICs e as instituições fi-
nanceiras hoje conseguem 
chegar a muitos clientes 
desse mercado que antes fi-
cavam presos nas adquiren-
tes. Além disso, haverá um 

motivo a mais para fomen-
tar relacionamento com 
novos clientes e oferecer 
outros serviços financeiros.

Os efeitos desse tipo 
de antecipação de rece-
bíveis de cartão de crédi-
to já foram sentidos pelo 
mercado?

O mercado ainda não 
sentiu o efeito de ter tanta 
competição nas taxas de an-
tecipação desses recebíveis. 
Por mais que a competição 
esteja sendo gerada, as taxas 
de antecipação subiram em 
decorrência do aumento da 
Selic. Os bancos estão ten-
do uma oportunidade enor-
me de terem uma receita re-
levante e brigarem por esse 
mercado, mas nós ainda não 
vimos isso de uma maneira 
massiva. Muito porque o 
mercado é ainda incipien-
te. Acredito que vamos ver 
a competição decolando a 
partir do segundo semestre 
deste ano.

Com o aumento dos ju-
ros e da inflação, as mar-
gens do lojista diminuem 
muito. Seus custos aumen-
tam e, via de regra, ele não 
consegue repassar 100% 
disso para o seu cliente. Os 
custos financeiros para an-
tecipar um recebível ficam 
cada vez mais relevantes, 
mas com esse tipo de ma-
rketplace, os lojistas terão a 
oportunidade de diminuir 
suas taxas. 

Divulgação Spike

Leonardo Lanna 

CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S/A
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 15.363.867/0001-89 - NIRE 33.3.0030215-8
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 31 DE MARÇO DE 2022
No dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, foram realizadas as Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária do Centro Tecnológico Soluções 
Sustentáveis S.A. de forma digital, por meio de conferência eletrônica, 
tendo sido aprovado: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) o Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da 
Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) 
a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; e (c) a fixação do montante global anual da remuneração 
dos administradores para o exercício social de 2022; e (ii) em Assembleia 
Geral Extraordinária: (a) do aumento de capital social da Companhia e 
consequente alteração do artigo 5º de seu Estatuto Social; (b) aprovação e 
ratificação, conforme o caso, dos atos praticados nos exercícios de 2022 e 
2021 pelos membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale e pelos 
membros do Departamento Financeiro da Vale, bem como a aprovação da 
outorga das respectivas procurações para os referidos exercícios sociais. 
Registrado na JUCERJA em 25/04/22 sob o nº 4857325. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral,  e sua versão na íntegra está disponível em  
site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(Rerratificação)

Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS 
APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA 
FAPES/BNDES – APA/FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 12, inciso I do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, DE 28.02.2007, 
considerando solicitação do Conselho Deliberativo, fica ratificado o edital 
de 19/04/2022, mantida a convocação dos senhores associados para a 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar em 20/05/2022, às 11:00 
horas, de forma presencial, na sala da APA-FAPES/BNDES, situada na 
Rua Senador Dantas, 117, sala 606-607, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 
20001-970 e de forma virtual pela Plataforma Zoom para: Apreciar e votar 
as demonstrações financeiras relativas ao período de 2016, 2017, 2018, 
2019e 2020. O Link para participar de forma virtual será enviado próximo da 
data da realização da assembleia. OBSERVAÇÃO: as observações ficam 
retificadas informando que as demonstrações financeiras referidas e os 
pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e a decisão de encaminhamento 
das contas para apreciação da assembleia geral, feita pelo Conselho 
de Deliberativo, encontram-se à disposição dos associados na Diretoria 
Financeira na sede da associação e no site da APA-FAPES/BNDES e no site 
da APA ( https://www.apabndes.org.br ). Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.

Antonio Miguel Fernandes
Presidente da APA-FAPES/BNDES

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE MINÉRIO  

DE FERRO PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com o 
Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro (Contrato DEPJUR nº 155/1996), por meio do qual se comprometeu 
a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro oriundo de 
mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”), informa às 
mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia 06 de maio de 
2022, poderão obter o Edital completo e o Contrato de Serviços Portuários 
com a CPBS, através do e-mail: guilherme.lavareda@vale.com. As 
propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos 
de contratação estabelecidos pelo Edital completo, preferencialmente, não 
se enquadrarem ainda nas seguintes condições: a. Empresa ou participante 
de consórcio vencedores de Oferta Pública do período imediatamente 
anterior, nos terminais arrendados no Porto de Itaguaí: CPBS e CSN; b. 
Empresa ou consórcio que assumiu, por motivo de recusa ou incapacidade 
da vencedora, o total ou saldo superior a 50% do lote ofertado, no período 
imediatamente anterior, em qualquer um dos terminais arrendados no 
Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN; c. Empresa ou participante de 
consórcio vencedores da Oferta Pública no terminal arrendado à CSN no 
Porto Público de Itaguaí no mesmo período. Aplicada a preferência prevista 
nos itens acima, caso existam duas ou mais ofertantes na mesma situação 
classificatória, as propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos 
critérios mínimos de contratação aqui estabelecidos, oferte os melhores 
preços para o embarque do minério de ferro de acordo com a quantidade 
fixa para cada cota estabelecida devendo ser declaradas vencedoras 
pela CPBS as duas propostas com os valores de preço mais altos. Caso, 
ainda assim, permaneça o empate entre duas ou mais propostas de preço, 
haverá uma nova rodada de tomada de preço, onde a melhor oferta será 
declarada a vencedora. Em permanecendo o empate entre duas ou mais 
propostas de preço, a classificação entre elas será definida por sorteio, 
realizado em ato público, para o qual as participantes selecionadas tenham 
sido convocadas.

FETEERJ - CNPJ 29.168.747/0001-35
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL DE PROFESSORES 

DA REDE PRIVADA DE ENSINO DE
CAMPANHA SALARIAL 2022/23

A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Esta-
do do Rio de Janeiro - FETEERJ, através do seu representante legal, no 
uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores 
que exercem função docente da categoria profissional dos professores 
de creches, educação infantil, educação básica e profissional, cursos 
livres, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR e do Ensino Superior da 
rede particular de ensino, nos municípios representados por esta Fede-
ração (Araruama, Armação dos Búzios, Miguel Pereira, Paty de Alferes, 
Sapucaia e Saquarema), para ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL, através 
do link que será publicado dia 30/04/2022, no site da FETEERJ (www.
feteerj.org.br), com chamadas em suas redes sociais, a ser realizada no 
dia 02/05/2022, às 14 h, em primeira convocação, e às 14h30 min em 
segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1 - Apresentação, discussão 
e aprovação da pauta reivindicatória, com vista ao estabelecimento de 
Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho em toda a base territorial da 
FETEERJ a se processarem a partir de 2022; 2 - Apresentação, discussão 
e aprovação de pauta reivindicatória com vistas a estabelecer e ou revisar 
Convenção e ou Acordo Coletivo de Trabalho que deverão ser celebrados 
entre a FETEERJ e o representante Patronal dos Estabelecimentos de 
Ensino de creches, da educação infantil, da educação básica e profissio-
nal, de cursos livres e do ensino superior da rede particular de ensino, 
com sindicatos/entidades patronais; 3 - Outorgar poderes à Diretoria da 
FETEERJ para fixar, percentual de até 2% por ano sobre o salário mensal 
dos professores, filiados ou não, para custeio das despesas administra-
tivas através de taxa negocial; 4 - Deliberação quanto à instauração de 
Assembleia Geral permanente abrangendo toda a base da FETEERJ até 
a assinatura de Convenção e ou Acordo Coletivo de Trabalho da base 
territorial da Federação; 5 - Outorgar poderes à Diretoria Colegiada da 
Federação para firmar Convenções e ou Acordos Coletivos de Trabalho e 
ajuizar dissídios coletivos de natureza jurídica e econômica, obedecidas 
às disposições legais. Esta Assembleia está sendo convocada na forma 
prevista no Estatuto da FETEERJ. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.

Oswaldo Luis Cordeiro Teles
Coordenador da Secretaria de Administração

IRMÃOS CANETTI S.A.
CNPJ n° 33.253.295/0001-67 - NIRE 333.0009968-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária de 
Extinção: Ficam os senhores acionistas da IRMÃOS CANETTI S.A. 
(“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no dia 16 de maio de 
2022, às 14h, na sede da companhia, localizada na Rua Jardim Botânico, nº 
635, sala 403, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: (i) aprovar a dissolução, de pleno direito, da 
Companhia; (ii) aprovar a nomeação do liquidante; (iii) aprovar o balanço 
geral dos ativos e passivos apresentados pelo liquidante nomeado; (iv) 
aprovar as contas do liquidante; (v) aprovar o encerramento da liquidação 
da Companhia; e (vi) declarar extinta de pleno direito a Companhia. Rio de 
Janeiro, 27 de abril de 2022. IRMÃOS CANETTI S.A. - Diretor Ralph Kunst 
Canetti.

REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº. 03.514.776/0001-18 - NIRE: 33.2.0663181-0

ERRATA: As Demonstrações Financeiras veiculadas neste Jornal, à pagina 8, 
no dia 27/04/2022, foram publicadas com a seguintes incorreções:  Onde se lê: 
“DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; Lorena Dominguez Espido; Lianhua 
Zhang; Gilberta Maria Lucchesi.” Leia-se: “DIRETORIA: Mariano Carlos 
Ferrari; Gilberta Maria Lucchesi; e Alexandre Mattos da Cruz Filgueiras.”
Onde se lê: “RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DE-
MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: (...) emitidos em 25/04/22 (...)” Leia-se:  
“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS: (...) emitidos em 27/04/22 (...)” 

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

Aviso de Leilão - Edital nº 008/2022; Data: 18 de maio de 2022, às 10 ho-
ras. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 18° andar, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro 
Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos con-
servados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judi-
ciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O Insti-
tuto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará, na 
data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), 
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) 
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária 
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo 
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias 
nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda 
no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro – SindilojasRio

Edital de convocação de AGE
O presidente do SindilojasRio convoca os integrantes da categoria eco-
nômica dos lojistas do comércio do Município do Rio de Janeiro, que se 
encontrem quites com suas contribuições para Assembleia Geral Extra-
ordinária – AGE, a ser realizada no dia 10 de maio de 2022 de forma hí-
brida, ou seja, presencial e através do aplicativo Google Meet, por conta 
da pandemia da Covid 19, devendo ser solicitado o link para acesso pelo 
e-mail secretaria@sindilojas-rio.com.br até às 17 horas do dia imediata-
mente anterior à data da assembleia, sendo a primeira convocação às 
dez horas e trinta minutos com mais da metade em condições de votar e, 
não havendo quórum estatutário, às onze horas da manhã, em segunda 
e última convocação com quaisquer número de presentes para deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a Diretoria do Sindilo-
jasRio para negociar com o Sindicato dos Empregados no Comércio do 
Rio de Janeiro SEC/RJ as Convenções Coletivas de Trabalho – CCT 
referentes a: a. Salarial; b. Banco de Horas; c. Tempo Parcial; d. Prazo 
Determinado; e. Domingos e  Feriados, bem como criação de Câmara 
de Mediação. 2. Renovar ou firmar as referidas CCT’s bem como possí-
veis Termos Aditivos às CCT’s em vigor. 3. A cobrança de contribuição 
assistencial e, contribuição patronal, independentemente de ser firma-
da a CCT salarial ou proposto dissídio coletivo de natureza econômica. 
4. Autorizar a Diretoria do SindilojasRio a discordar da instauração de 
dissídio coletivo pelo SEC/RJ, bem como propor, contestar ou reconvir. 
Poderão participar da AGE as empresas do comércio lojista do município 
do Rio de Janeiro, independentemente de serem associadas, por incluir 
esta AGE matéria de interesse da categoria e, conforme disposto no art. 
16 do Estatuto, deverá ser comprovada à Assembleia, a condição de 
empresário da categoria. Associados quites e integrantes da categoria 
quites com suas contribuições poderão votar. No caso de não associada, 
não é admitida a representação.  Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. 

Aldo Carlos de Moura Gonçalves – Presidente

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO 
à MANOEL DA COSTA MARQUES, à MARIA DOMÊNICA 
SIGNORELLI e à SALVADOR SIGNORELLI, com o prazo de 05 
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 
0298102-56.2009.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO NASA contra MANOEL DA COSTA MARQUES, na 
forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de 
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, 
que nos dias 10.05.2022 e 16.05.2022, às 12:45 horas, no 
escritório situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, Grupo 810, 
Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br; pelo Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido os 
“Direitos Aquisitivos” do Apartamento 303, do edifício situado 
na Rua Carmo Neto, nº 224, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.- 
Avaliação: R$ 160.024,88 (cento e sessenta mil, vinte e quatro 
reais e oitenta e oito centavos).- O edital na íntegra está afixado 
no Átrio do Fórum, nos autos  acima, no site www.portellaleiloes.
com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

  (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 (Em milhares de reais)

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

 (Em milhares de reais)

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

 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DIRETOR DE CONTROLADORIA E TRIBUTOS

CONTADORA

BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: A diretoria da Elual Participações S.A., dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta as demonstrações contábeis acompanhadas das respectivas notas explicativas. 
Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores que, com empenho e dedicação, tornaram esses resultados possíveis.

São Bernardo do Campo, 29 de março de 2022. A diretoria.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 1.587 1.225
Disponível 1 2
Dividendos a receber 1.586 1.223
Ativo não circulante 117.079 135.832
Investimentos 117.079 135.832

Participações societárias 117.079 135.832
Total do ativo 118.666 137.057

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante 9.119 9.150
Débitos diversos - 31
Dividendos a pagar 9.119 9.119
Patrimônio líquido 109.547 127.907
Capital social 61.572 61.572
Reservas 46.180 65.720

Reserva legal 6.970 6.970
Reserva de lucros 39.210 58.750

Resultado de operações com acionistas não controladores 1.777 615
Adiantamento para futuro aumento de capital 18 -
Total do passivo 118.666 137.057

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

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resultado antes dos impostos e contribuições (19.537) 4.723
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de
caixa gerados (aplicados) pelas atividades investimento
Resultado de equivalência patrimonial 19.533 (4.739)
Resultado do período ajustado 16 (16)
Variações nos ativos e passivos
Débitos diversos (32) -
Impostos pagos (3) 577
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (19) (16)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital social - 12
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 18 -
Caixa líquido gerado nas atividades de de financiamento 18 12
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1) (4)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 1 2
No início do exercício 2 6
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1) (4)

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

31/12/2021 31/12/2020
Receita (despesas) operacionais (19.537) 4.723

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (19.522) 4.739
Despesas financeiras - -
Despesas administrativas (15) (16)

Resultado antes dos impostos e contribuições sobre o lucro (19.537) 4.723
Imposto de renda e contribuição social (3) -

Lucro (Prejuízo) líquido (19.540) 4.723
Lucro (Prejuízo) líquido por ação (2,11) 0,51

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

31/12/2021 31/12/2019
Resultado líquido do exercício (19.540) 4.723
Resultado abrangente do exercício (19.540) 4.723

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

1. Contexto operacional
A Elual Participações S.A. (“Companhia”) tem como objeto social a detenção de ativos em geral, sejam 
eles bens imóveis, móveis, semoventes ou participações em outras sociedades na qualidade de acio-
nista ou quotista. A Companhia mantém participação direta em empresas controladas e coligadas, cujas 
atividades são descritas a seguir:

Participação total %
Controladas diretas Aquisição/ reestruturação 31/12/2021 31/12/2020
Operadora de Planos de Saúde

Santa Helena Assistência Médica S/A. Dez/18 22,18% 22,29%
Assistência médico-hospitalar

Hospital Santa Helena S/A. Out/16 27,80% 49,43%
Hospital Santa Helena S.A: Tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, exames de 
diagnósticos, terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins. Santa Helena Assistência Médica 
S.A: Tem por objeto social a execução de atividades de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, 
de atendimento a urgências e emergências, de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações relevantes correspondentes 
às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela administração da Companhia em 29 de março de 2022. 
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do exercício social, conforme facultado pelo 
parágrafo único do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência da deliberação adotada, 
o exercício social foi restabelecido e iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro 
de cada ano. As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 
nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e 
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas 
contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

 Alfredo Teixeira Neto - CRC nº RJ-084.253/O-4

Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC nº1 RJ-088.050/O-0 S-SP

Reserva de lucros
Capital 
social Reserva legal Retenção de lucros

Resultado de operações com 
acionistas não controladores

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Adiantamento para futuro 
aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 61.560 6.734 55.385 38 - - 123.717
Aumento de capital 12 - - - - - 12
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 577 - - 577
Lucro líquido do exercício - - - - 4.723 - 4.723
Proposta de destinação do resultado: - -
Reserva legal - 236 - - (236) - -
Retenção de lucros - - 3.365 - (3.365) - -
Dividendos propostos - - - - (1.122) - (1.122)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 61.572 6.970 58.750 615 - - 127.907
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - 18 18
Aumento de capital - - - - - - -
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 1.162 - - 1.162
Prejuízo líquido do exercício - - - - (19.540) - (19.540)
Absorção do prejuízo - - (19.540) - 19.540 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 61.572 6.970 39.210 1.777 - 18 109.547

DIRETOR
Erick Brunno Augusto

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2021 e 2020 
(em milhares de Reais, exceto o valor nominal por lote de mil ações e a quantidade de ações)

Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2021 e 2020
 (Em milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 276.487 242.349

Custo dos produtos vendidos e
 serviços prestados (264.792) (200.725)
Lucro bruto 11.695 41.623

Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas (13.607) (31.289)
Equivalência patrimonial (762) (2.548)
Outras receitas operacionais 10 240

Lucro (Prejuízo) antes das receitas
 (despesas) financeiras e variação cambial (2.664) 8.028

Despesas financeiras (14.933) (43.456)
Receitas financeiras 6.355 18.384

Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (11.242) (17.044)
IRPJ e CSLL 2.779 (3.849)
Prejuízo líquido do exercício (8.463) (20.893)

Capital Social Reserva de lucros Outros resultados 
abrangentes

Prejuízos  
acumuladosCapital Reserva Legal Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.732 746 15.623 (32.507) (12.406)
Aporte de capital 37.858 - - - 37.858
Prejuízo do exercício - - - (20.893) (20.893)
Alteração do valor justo de hedge - - 1.472 - 1.472
Saldos em 31 de dezembro de 2020 41.590 746 17.094 (53.400) 6.031
Prejuízo do exercício - - - (8.463) (8.463)
Alteração do valor justo de hedge - - (1.675) - (1.675)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 41.590 746 15.419 (61.862) (4.106)

31/12/202131/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (8.463) (20.893)
Ajuste no lucro para conciliar o resultado às 
disponibilidades provenientes das atividades 
operacionais

Provisão para perdas esperadas - (2.160)
Provisão para perda com adiantamento
 a fornecedores - (7.002)
Resultado de equivalência patrimonial 762 2.548
Depreciação e amortização 171 829
Amortização de direito de uso
 em arrendamento mercantil 252 430
Baixa de ativo imobilizado 34 1.677
Cancelamento de contrato de leasing - (105)
Ajuste de valor justo de hedge (1.675) 1.472
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.779) 3.848
Ajuste a valor presente de
 arrendamento mercantil 29 107
Variação cambial 4.604 (7.748)

Diminuição (aumento) de ativos e passivos
Impostos a recuperar 852 (471)
Estoques 19.677 (25.278)
Obrigações fiscais 135 (1.336)
Demais ativos circulantes 78 891
Demais passivos circulantes - (49)
Contas a receber 119 8.292
Fornecedores (21.337) 27.687
Provisões diversas (781) (1.248)

Caixa líquido usado nas atividades 
operacionais (8.322) (18.508)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Direito de uso - contraprestação paga (239) (388)
Aquisição de imobilizado e intangível (83) (1.178)

Caixa líquido usado nas atividades de 
investimento (322) (1.566)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captação de empréstimos e financiamentos 85.311 86.451
Juros sobre empréstimos e financiamentos 3.130 2.944
Partes relacionadas 1.642 (3.417)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (88.301) (89.179)
Pagamento de juros sobre empréstimos e 
financiamentos (2.863) (4.073)
Aporte de capital - 37.858

Caixa líquido proveniente das (usado nas) 
atividades de financiamento (1.081) 30.585
Aumento (redução) líquido (a) do caixa e 
equivalente de caixa (9.725) 10.511
Saldo do caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 11.869 1.358
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 2.144 11.869

Aumento (redução) líquido (a) do caixa e 
equivalente de caixa (9.725) 10.511

1. Contexto operacional. A Companhia tem por objeto realizar opera-
ções mercantis e de corretagem de açúcar, melaço, álcool, biodiesel, 
combustíveis de quaisquer espécies, especiarias, commodities e mer-
cadoria em geral; importar, exportar, comprar, vender, permutar, tro-
car, prestando as necessárias garantias, fazer adiantamentos e de outra 
forma de negociar com bens, produtos, artigos e mercadorias de toda 
espécie e descrição, seja por conta própria ou de terceiros, assim como 
em todas as operações que lhe estão relacionadas, incluindo, exempli-
ficativamente, pré-pagamento do preço, transporte, armazenamento, 
comercialização, marketing, distribuição, representação comercial de 
serviços para terceiros, podendo, ainda, participar do capital de outras 
sociedades. A Companhia poderá prestar, adicionalmente às suas ativi-
dades e sem prejuízo destas, à consenso de seus diretores, serviços de 
consultoria em investimentos financeiros, seja em mercado de renda 
fixa, seja em mercado de renda variável. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis ema-
nadas da legislação societária brasileira, que compreendem os pro-
nunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. Todos os valores 
apresentados estão expressos em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outro modo. Devido aos arredondamentos, os números 
apresentados ao longo deste documento podem não perfazerem pre-

cisamente aos totais apresentados. 
3. Descrição das principais práticas contábeis.  a. Estoques. Avaliados 
ao custo de aquisição, o qual não excede o valor de mercado. b. Imo-
bilizado. Registrado ao custo de aquisição.  A depreciação é calculada 
pelo método linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil 
dos bens. c. Demais ativos e passivos circulantes. Atualizados à taxa de 
câmbio e encargos financeiros, quando aplicável, nos termos dos con-
tratos vigentes, de modo a refletir os valores incorridos até o balanço. 
d. Imposto de Renda e Contribuição Social. Ativos e passivos tributários 
são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as au-
toridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas 
para calcular o montante são as que estão em vigor na data do balanço. 
4. Estoques

2021 2020
Mercadorias para Revenda 10.948 30.463
Adiantamento a Fornecedores ⁽¹⁾ 6.170 6.332

17.118 36.795
⁽¹⁾ Referem-se substancialmente a adiantamentos efetuados à fornece-
dores para compra de açúcar. 
5. Investimentos em empresas controladas. Em 21/10/10 foi consti-
tuído o investimento na controlada Agrovia S.A. A constituição deste 
investimento foi realizada através da transferência, por valor de livros, 

de ativos e passivos da companhia, substancialmente ativo imobilizado 
representado pelas edificações onde constavam dois armazéns locali-
zados na filial de Santa Adélia. O investimento é contabilizado pelo mé-
todo de equivalência patrimonial. Em janeiro de 2022 houve a venda 
do investimento conforme descrito no item de eventos susequentes. 
a) Informações sobre a controlada em 31/12/21

31/12/21 31/12/20
Participação no capital social 31,53% 31,53%
Total de ativos 190.450 191.017
Patrimônio líquido 148.797 151.214
Prejuízo líquido do exercício (2.418) (8.081)
b) Movimentação dos investimentos
Saldo em 31/12/2020 47.678
Equivalência Patrimonial (762)
Saldo em 31/12/2021 46.916
6. Patrimônio líquido. a. Capital Social. Em 31/12/2021, o capi-
tal social, subscrito e integralizado, é de R$ 41.590 mil divididos em 
41.590.000  ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 cada. b. Re-
serva legal. De acordo com o Art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, 
essa reserva é constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir o limite de 20% do capital social realizado ou 30% do capital 
social acrescido das reservas de capital. Em 31 de dezembro de 2021 a 
companhia não possuía em seus registros lucro acumulado para cons-
tituição adicional dessa reserva. 
7. Instrumentos financeiros. A Companhia tem como política a elimi-
nação dos riscos de mercado evitando assumir posições expostas à 
flutuações de valores de mercado e operando instrumentos que per-
mitam controles e riscos.  Os contratos futuros de dólar da BM&F são 
utilizados, principalmente, como instrumentos para hedge. 
8. Eventos subsequentes. No dia 20 de dezembro de 2021 foi celebrado 
um contrato de compra e venda de ações e outras avenças que tratou 
da venda da participação de 31,53% na empresa Agrovia S/A. O contra-
to possuía condições precedentes indispensáveis para sua efetivação, 
as quais foram cumpridas em sua totalidade em 19 de janeiro de 2022. 

Rodrigo Ostanello
Presidente

Guilherme Ouriveis e Souza
Diretor

Maíra Prisicila da Silva Mendes Mattos
Contadora - CRC 1SP291854/O-1 SP

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 2.144 11.869
Contas a receber - 119
Estoques 17.118 36.795
Impostos a recuperar 806 1.658
Partes relacionadas 59.055 87.735
Demais ativos circulantes 169 248

79.292 138.424
Não circulante

IRPJ e CSLL diferidos 2.107 -
Investimento 46.916 47.678
Imobilizado 630 949
Intangível - 1

49.653 48.628
128.945 187.052

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante

Fornecedores 10.349 31.686
Empréstimos e financiamentos 74.823 72.007
Obrigações fiscais 795 661
Provisões diversas 1.877 2.657
Partes relacionadas 25.738 50.663
Obrigações em arrendamento mercantil 241 151

113.823 157.825
Não circulante

IRPJ e CSLL diferidos - 672
Partes relacionadas 19.055 22.104
Obrigações em arrendamento mercantil 174 420

19.229 23.196
Patrimônio líquido (Nota 6)

Capital social 41.590 41.590
Reserva de lucros 746 746
Outros resultados abrangentes 15.419 17.094
Prejuízos acumulados (61.862) (53.400)

(4.106) 6.031
128.945 187.052

Senhores Acionistas, temos a satisfação de apresentar as nossas demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Tais demonstrações aqui apresentadas são resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de 
decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas que estão disponíveis no endereço eletrônico https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/ bem como o relatório do auditor independente. 

Ficamos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

Venda de refinaria impacta capacidade produtiva da Petrobras
Ineep mostra que estatal não conseguiu compensar efeito negativo 

Um dia depois de 
divulgar o relató-
rio de produção e 

vendas do 1º trimestre de 
2022, a Petrobras informou 
nesta quinta-feira que não 
foi concluído o processo de 
venda da Unidade de Fer-
tilizantes Nitrogenados III 
(UFN-III), no município de 
Três Lagoas, no Mato Gros-
so do Sul, com o grupo rus-
so Acron, “tendo em vista 
que o plano de negócios 
proposto pelo potencial 
comprador, em substitui-
ção ao projeto original, im-
possibilitou determinadas 
aprovações governamentais 
que eram necessárias para a 
continuidade da transação”. 

“A companhia está reali-
zando os trâmites internos 
para encerramento do atual 
processo de venda e prepa-
rando o lançamento de um 
novo teaser tão logo possível. 
A previsão é lançar o novo 
processo já no início de ju-
nho”, explicou a estatal em 
nota. O processo de desin-
vestimento da petroleira se 
intensificou a partir de 2020 
e desde então a disposição 
do governo é pela venda de 
ativos considerados não es-

senciais à companhia. Na 
quarta-feira (27), a petrolei-
ra divulgou relatório sobre 
produção e vendas do 1º 
trimestre. Os dados foram 
objeto de análise do Instituto 
de Estudos Estratégicos de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep).

“No segmento do refino, 
observou-se uma queda de 
5,2% na produção de deri-
vados no presente trimestre, 
quando comparado ao mes-
mo período do ano anterior. 
A produção total de deriva-
dos caiu de 1,82 milhão de 
barris por dia (bpd) no 1T21 
para 1,72 milhão de bpd no 
1T22. Essa redução está dire-
tamente relacionada à venda 
da RLAM, atual Refinaria 
Mataripe (BA), que detém a 
segunda maior capacidade 
de refino do país”, afirmam 
Mahatma Ramos dos Santos 
e Rafael Rodrigues da Costa, 
pesquisadores do Ineep e au-
tores da análise.

No primeiro trimestre de 
2022, a produção média de 
óleo, LGN e gás natural cres-
ceu 1,4%, saindo de 2,72 mi-
lhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boe/d) no 
1T21 para 2,75 milhões de 

boe/d no 1T22. “A produ-
ção média de derivados, por 
outro lado, registrou queda 
de 5,2% no mesmo período, 
passando de 1,82 milhão de 
barris diários (bpd) no 1T21 
para 1,72 milhão de bpd no 
presente trimestre”, obser-
vou o texto. 

De acordo com os autores, 
a elevação da produção de 
petróleo e gás natural foi im-
pulsionada por três fatores: 
(i) pela alavancagem (ramp-
ups) da produção no campo 
de Sépia (FPSOs Carioca) e 
nos campos de Berbigão e 
Surucu, todos localizados no 
pré-sal da Bacia de Santos; 
(ii) pelo início da operação de 
novos poços no pós-sal da 
Bacia de Campos e; (ii) pela 
retomada da produção em al-
gumas unidades após paradas 
para manutenção ao longo 
de 2021.

O pré-sal foi o principal 
vetor do crescimento da pro-
dução de óleo e LGN neste 
trimestre, com variação po-
sitiva de 7,3% em relação ao 
1T21. A produção saltou de 
1,56 milhão de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d) 
em 1T21 para 1,68 milhão de 
boe/d em 1T22. A produção 

no polígono do pré-sal repre-
sentou 72% da produção total 
da Petrobras em 1T22, contra 
69% registrados no 1T21. “O 
desempenho atual é reflexo 
da estratégia da Petrobras, que 
concentrou seus investimen-
tos quase exclusivamente no 
desenvolvimento da produção 
do pré-sal e optou por abando-
nar áreas de produção no nor-
te e nordeste brasileiro, assim 
como em águas profundas”, 
destacaram. 

Segundo os pesquisado-
res, nem mesmo operando 
com sua capacidade “máxi-
ma possível dentro de con-
dições seguras” a Petrobras 
conseguiu compensar o 
efeito negativo da sua deci-
são política de sair do refino 
na Bahia. No 1T22, a estatal 
elevou para 87% o fator de 
utilização (FUT) médio de 
seu parque de refino, 5 pon-
tos percentuais superiores 
ao observado no 1T21. Na 
última semana de março a 
Petrobras atingiu um FUT 
de 91%. De acordo com 
eles, o crescimento de 2,0% 
do volume de derivados co-
mercializados no mercado 
interno neste trimestre se-
gue pressionando a capaci-

dade de oferta de derivados 
da estatal. Esse aumento 
foi impulsionado pela forte 
demanda por gasolina, deri-
vado cujas vendas subiram 
17,5% no 1T22 (402 mil 
bpd), quando comparado a 
1T21 (342 mil bpd). 

As vendas de diesel e 
óleo combustível, por ou-
tro lado, registraram queda 
de, respectivamente, 2,2% e 
33,9%, neste trimestre, em 
comparação com 1T21. A 
redução sazonal na deman-
da por diesel explica par-
cialmente a queda no seu 
volume de vendas, ao passo 
que a ampla queda das ven-
das no mercado interno de 
óleo combustível deveu-se 
a menor demanda para ge-
ração termelétrica, dado a 
recuperação do nível dos re-
servatórios hídricos no país. 
“Vale ressaltar que o bom 
desempenho das exporta-
ções líquidas, que registram 
crescimento de 18,4% no 
1T22, em comparação ao 
1T21, se deveu a dois mo-
tivos, primeiro, a redução 
das importações totais em 
10,5% e, em segundo lugar, 
ao crescimento das expor-
tações de petróleo (6,3%) e 

óleo combustível (6,5%)”.
Para os pesquisadores do 

Ineep, o desempenho opera-
cional da empresa nesse pri-
meiro trimestre de 2022 reafir-
ma a importância do segmento 
do refino para Petrobras e lan-
çam dúvidas sobre a política 
de desinvestimentos em curso. 
Apenas em 2021 a estatal ven-
deu três refinarias (Rlam, Re-
man e SIX). De acordo com 
o Plano de Negócios e Ges-
tão 2022-2026, a companhia 
pretende vender outras 3 refi-
narias nos próximos anos - a 
Refap, Repar e RNEST.

“Se concluídas, essas 
vendas diminuiriam, segun-
do a própria Petrobras, a 
capacidade de seu parque 
de refino dos atuais 2,2 
milhões de barris de petró-
leo por dia (MMbpd) para 
cerca de 1,2 MMbpd. Essa 
estratégia deve expor ain-
da mais a empresa a maior 
volatilidade em relação aos 
preços internacionais, além 
de ampliar os riscos de de-
sabastecimento do mercado 
interno e, por conseguinte, 
elevar os preços médios pa-
ra o consumidor final, co-
mo já acontece na Bahia”, 
calculam os pesquisadores.

Estatal tenta 
vender  
participação 
em Albacora 
A Petrobras assinou com 
a Petro Rio Jaguar Pe-
tróleo LTDA. (PetroRio), 
subsidiária da Petro Rio 
S.A, contrato para a ven-
da da totalidade de sua 
participação na conces-
são de Albacora Leste, 
localizada predominan-
temente em águas pro-
fundas na Bacia de Cam-
pos. 

O valor total da venda 
é de até US$ 2,20 bilhões, 
sendo (a) US$ 292,7 mi-
lhões pagos na data de 
hoje; (b) US$ 1,66 bilhão 
a ser pago no fechamen-
to da transação e (c) até 
US$ 250 milhões em pa-
gamentos contingentes, 
a depender das cotações 
futuras do Brent. 
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ENEL CIEN S.A.
Anteriormente denominada CIEN - COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGÉTICA
CNPJ: 01.983.856/0001-97

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a ad-
ministração da Enel Cien S.A. submete à apreciação dos senhores o Relatório 
da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 1. PERFIL: 
A Enel Cien tem sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e unidade operacional 
na cidade de Garruchos (RS). A Companhia realiza atividades de conversão 
e transmissão de energia elétrica, através da operação de rede de transmis-
são entre a Argentina e o Brasil. A Enel Brasil tem 100% de participação na 
companhia, que é uma sociedade anônima de capital fechado. Seus principais 
ativos são as Interconexões Energéticas Garabi I e II, que ocupam uma área 
de 600 mil m2 em Garruchos e possui linhas de transmissão com cerca de mil 
quilômetros de extensão. Os sistemas possuem capacidade total de conversão 
e transmissão de 2.200 MW e estão aptos a transferir energia do Brasil para 
a Argentina e vice-versa. Em 04 de abril de 2011, por meio das Portarias nº 
210 e nº 211, as linhas Garabi I e II, respectivamente, passaram a ser tratadas 
como equiparadas a concessões de transmissão. Tal equiparação submete as 
duas linhas de transmissão da Companhia à metodologia de reconhecimento 
de receita por meio de homologação anual de Receita Anual Permitida – RAP, 
pela ANEEL, que sofre reajuste anual e a cada quatro anos a Companhia fica 
submetida a uma revisão das bases para cálculo e homologação da referida 
RAP. A cada quatro anos a Companhia é submetida a uma revisão das bases 
para cálculo e homologação da RAP. Contudo, anualmente a RAP é reajustada 
tomando por base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A revisão 
prevista para o exercício de 2019 foi postergada pela ANEEL, desta forma foi 
aplicado reajuste provisório pelo índice de variação da inflação previsto nas 
Portarias nº 210 e nº 211.Em 23 de junho de 2020 a ANEEL publicou a RAP 
definitiva, conforme descrito na nota explicativa nº 1.2. A equiparação comer-
cial e técnica da Companhia à transmissora de energia das linhas Garabi I e 
Garabi II tem prazos definidos, sendo de 09 anos para Garabi I, cujo término da 
vigência foi em 20 de junho de 2020, e de 11 anos para Garabi II, com término 
da vigência em 31 de julho de 2022. Em 16 de junho de 2020, o Ministério de 
Minas e Energia publicou a Portaria nº 245, indicando a designação de Enel 
CIEN para operar a Conversora Garabi I e seu sistema de transmissão asso-
ciado até que uma nova licitação seja realizada para ambas linhas de transmis-
são. As condições de designação seguem o modelo de RAP acima descrito. 
Até a data das demonstrações financeiras, os passos que antecederiam uma 
eventual licitação dos ativos estão em discussão junto ao órgão regulador e ao 
Ministério de Minas e Energia. 
2. PRINCIPAIS INDICADORES: 
Indicadores Operacionais

2021 2020 Variação Var. %
Capacidade Transmissão (MW) 2.200 2.200 - 0,0%
Energia Transmitida (GWh) 3.848 2.944 905 30,7%
Investimento Total  (R$ mil) 11.598 8.570 3.028 35,3%
Número de Colaboradores

2021 2020 Variação Var. %
Número de colaboradores próprios 26 38 (12) -31,6%
Número de colaboradores parceiros 114 82 32 39,0%
Total 140 120 20 16,7%
Indicadores Patrimoniais

Consolidado
2021 2020 Variação Var.  %

Ativo total  (R$ mil) 578.436 622.092 (43.656) -7,0%
Patrimônio líquido (R$ mil) 458.700 482.027 (23.327) -4,8%
Valor patrimonial  por ação (R$) 1,61 1,69 (0,08) -4,8%
3. DESEMPENHO OPERACIONAL: A disponibilidade de energia de 2021 foi 
de 99,66% (99,78% em 2020). O intercâmbio de energia no ano de 2021 foi de 
3.848 GWh, superior ao ano de 2020 (2.943,53 GWh). Do montante realizado 
em 2021, 99% foi relacionado à importação de energia e 01% à exportação de 
energia.  O alto volume de importação de energia se deu em função da Crise 
hídrica que aconteceu no Brasil. 
4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Valores  em R$ mil Consolidado

2021 2020 Variação Var. %
Receita Operacional  Bruta 335.753 311.470 24.283 7,8%
Deduções  da Receita Bruta (41.200) (39.420) (1.780) 4,5%
Receita Operacional  Líquida 294.553 272.050 22.503 8,3%
Custo do Serviço e despesas operacionais (68.910) (504.516) 435.606 -86,3%
EBITDA  (1) 255.157 (193.521) 448.678 -231,8%
Margem EBITDA 86,63% -71,13% - 157,76 p.p
EBIT (2) 225.643 (232.466) 458.109 -197,1%
Margem EBIT 76,61% -85,45% - 162,06 p.p
Resultado Financeiro 4.912 120.913 (116.001) -95,9%
Equivalência Patrimonial 4.220 263.053 (258.833) -98,4%
Imposto de Renda e Contribuição Social (76.109) 37.550 (113.659) -302,7%
Lucro Líquido 150.226 189.050 (38.824) -20,5%
Margem Líquida 51,00% 69,49% - -18,49 p.p
Lucro Líquido por ação (R$) 0,53 0,66 (0,14) -19,7%
(1) EBITDA: Lucro operacional antes  do resultado financeiro e impostos sobre 
o lucro + Depreciação e Amortização. (2) EBIT: Lucro operacional antes do 
resultado financeiro e impostos  sobre o lucro. A receita operacional bruta 
consolidada de 2021 foi superior em relação à apresentada no ano de 2020 
em 7,8% (R$ 24,3 milhões), devido, principalmente, ao aumento em R$ 24,3 
milhões na receita oriunda da disponibilização da rede de transmissão. As 

deduções da receita operacional consolidada apresentaram um aumento de 
4,5% em 2021, em razão, principalmente do aumento dos custos com taxa de 
fiscalização. Os custos do serviço e as despesas operacionais consolidadas 
apresentaram uma redução de R$ 435,4 milhões explicado, principalmente, 
pela redução de R$ 431,9 milhões em custos com transporte de potência, um 
efeito extraordinário ocorrido em 2020 decorrente dos ajustes para saneamen-
to das operações contratuais entre CIEN e as Companhias de interconexão 
(CTM e TESA) e comercializadoras (CEMSA e COSTANERA) na Argentina. 
Esses fatores implicaram em um EBITDA consolidado de R$ 254,9 milhões, 
R$ 448,4 milhões superior ao registrado no ano anterior (R$ -193,5 milhões). 
A equivalência patrimonial apresentou uma redução de R$ 258,8 em relação 
ao ano anterior devido aos ajustes de avaliação patrimonial registrados em 
2020, resultado das operações de saneamento com CTM e TESA e redução 
de participação acionária nessas companhias, as quais deixaram de ser con-
troladas pela Enel Cien. O resultado financeiro consolidado apresentou uma 
redução de R$ 116,0 milhões decorrente, principalmente, de menor receita 
obtida com variação cambial ativa com partes relacionadas em R$ 154,9 mi-
lhões, dado o saneamento das operações contratuais atreladas ao dólar com 
os agentes na Argentina. Em decorrência desses efeitos, a Companhia encer-
rou o exercício de 2021 com um lucro líquido consolidado de R$ 150,2 mi-
lhões, R$ 38,8 milhões abaixo do registrado em 2020 (R$ 189,1 milhões). 5. 
INVESTIMENTOS: Os investimentos em 2021 somaram R$ 11,6 milhões, 
contra R$ 8,6 milhões em 2020. Foram investidos R$ 10,6 milhões em manu-
tenção e aquisição de equipamentos técnico e R$ 1,0 milhões em sistemas. 6. 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL*: A Enel Cien tem a sustentabili-
dade na estratégia do seu negócio e sempre busca conhecer as necessidades 
e expectativas do público das suas áreas de influência para a efetiva ação 
social e apoio ao desenvolvimento regional. O Plano de Sustentabilidade, im-
portante ferramenta estratégica que utilizamos é revisto anualmente, tem a 
participação de diversas áreas e reafirma o compromisso e o potencial da 
empresa em contribuir com o desenvolvimento sustentável do país e com a 
geração de valor para acionistas, colaboradores, clientes, comunidades, for-
necedores e governo. A análise de contexto socioeconômico, os diálogos com 
os diferentes públicos da região, além de pesquisas de opinião são os princi-
pais instrumentos para desenvolvimento de projetos, ações e formas de inte-
gração com seus públicos. São promovidos contatos sistemáticos com líderes 
locais para identificação de necessidades e expectativas, levantamento de in-
formações e avaliações dos projetos, acompanhados por meio de indicadores 
para a construção de valor compartilhado. A atuação da Enel Cien está alinha-
da aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a 
Agenda 2030 das Nações Unidas com o propósito de acabar com a pobreza, 
proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, em todos os 
lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade. Estamos especialmente 
comprometidos com seis dos 17 ODS: Educação de Qualidade (ODS 4); Ener-
gia Limpa e Acessível (ODS 7); Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
(ODS 8); Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9); Cidades e Comunida-
des Sustentáveis (ODS 11) e Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 
13). Por meio dos projetos de Sustentabilidade junto às comunidades com as 
quais a Enel Cien se relaciona, em 2021, a empresa beneficiou cerca de 2 mil 
pessoas diretamente em iniciativas que garantiram os padrões de segurança 
sanitária aos beneficiados durante a pandemia. Entre os projetos desenvolvi-
dos no ano, destacam-se: Plano de Doação Covid-19 Enel Cien: #Juntos-
NaMesmaEnergia: Visando ao enfrentamento da pandemia, a empresa con-
cluiu as doações de equipamentos hospitalares, sendo 2 (duas) unidades de 
bomba de infusão e 1 (um) monitor multiparamétrico para o Hospital de São 
Luiz Gonzaga – HSLG e 610 máscaras e 350 unidades de 5 litros de álcool em 
gel para o município de Garruchos. Natal Luz das Missões: Com o avanço da 
vacinação contra a COVID-19 e o cenário estável da pandemia na região das 
Missões durante os meses de novembro e dezembro de 2021, a Comissão 
Organizadora do Natal Luz das Missões optou por promover eventos presen-
ciais na festividade natalina. As atividades foram realizadas em sua maioria 
aos domingos, totalizando oito dias de atividades. Devido a pandemia, uma 
equipe de trabalho reduzida atuou na decoração da cidade. A decoração nata-
lina tornou-se um ponto turístico da cidade, com famílias visitando a Praça da 
Matriz para apreciar e fotografar. O projeto beneficiou 52 pessoas diretamente, 
sendo 20 profissionais do projeto e 32 professores e alunos. Natal Mais Feliz: 
Por meio dos trabalhos da Sociedade Espírita Fé e Esperança, instituição par-
ceira da empresa em Garruchos, é oferecida assistência e promoção social a 
crianças, jovens e suas famílias. Com o Projeto Natal Mais Feliz 2021, mais 
uma vez foram doadas às famílias em situação de vulnerabilidade social uma 
cesta básica natalina para comemoração das festividades de fim de ano em 
família. Foram 115 cestas e mais de 500 pessoas beneficiadas diretamente. 
Enel Compartilha Atitude Verde - Viveiro Escolar: Projeto de Educação 
Ambiental realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rodri-
gue, no município de Garruchos, cuja parceria com a Enel Cien ocorre desde 
2013. Em 2021, o recurso foi direcionado à manutenção do projeto que incluiu 
a compra de materiais para o manuseio, mudas e sementes, além da realiza-
ção de workshops com os alunos da escola, beneficiando diretamente 295 
alunos. Parceiro Responsável: Desde 2007, o programa tem como objetivo 
principal desenvolver e engajar a cadeia de suprimentos da Enel nas temáti-
cas de sustentabilidade e na Agenda 2030 da ONU. Em 2021, foram capacita-
das 1.243 pessoas de 374 empresas fornecedoras, além de 176 colaborado-
res Enel, incluindo compradores e gestores de contrato. Entre os temas, des-
tacam-se a Estratégia de Sustentabilidade da Enel, Conceitos ESG, Direitos 
Humanos, Gestão Ambiental, Economia Circular, Sistema de Gestão Integra-
do e Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
(ODS) à estratégia das empresas. Anualmente são premiadas as empresas 
com melhor gestão de sustentabilidade, de acordo com o desempenho nos 
requisitos da Enel, e as empresas com as melhores práticas em sustentabili-
dade. Due Diligence de Direitos Humanos (DDDH): Com o objetivo de pro-
mover o respeito aos Direitos Humanos Universais e reduzir os riscos, a Enel 

realiza a cada 3 anos seu processo de DDDH em suas atividades. O último 
ciclo teve início em 2020, envolvendo os principais stakeholders por meio de 
pesquisas e entrevistas. A avaliação do nível de gestão da Enel sobre o 
tema identificou 95% de integração das políticas da empresa aos Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, contra 73% de 
aderência identificada em 2017. Esse processo gerou um Plano de Ação com 
15 iniciativas de melhorias para serem executadas entre os anos de 2021 e 
2022. Em 2021, o Plano de Ação teve um avanço de 69% das atividades pla-
nejadas para o biênio. Rede do Bem: A Rede do Bem, programa de volunta-
riado corporativo da Enel no Brasil, lançada em 2012, tem feito a diferença nas 
vidas dos nossos colaboradores e de milhares de pessoas que beneficiamos 
nas comunidades. Com o foco de estimular a cidadania e uma cultura de en-
gajamento social, o programa tem um formato colaborativo e dinâmico, seme-
lhante a uma rede social, tornando o voluntário protagonista das atividades na 
plataforma, propondo ações e impressões após as atividades. Em 2021, o 
programa beneficiou 16 mil pessoas com a atuação de 2 mil voluntários nas 35 
atividades, divididas entre “Campanhas Sazonais” (surgem ao longo do ano, 
como arrecadação de donativos, apoio em enchentes, material escolar, etc.), 
“Diversidade” (Mulheres de Energia - Encontros com estudantes do ensino 
médio e superior, o qual voluntárias da Enel falam sobre carreira e vida profis-
sional) e “Natal com Propósito”, onde a Enel mais uma vez foi doadora e em-
baixadora da campanha Natal sem Fome da ONG Ação da Cidadania. Pro-
grama de Cultura da Sustentabilidade “Ser – Sustentabilidade em 
Rede”: Criado com o objetivo de difundir a cultura de sustentabilidade em toda 
a cadeia de valor – incentivando colaboradores, fornecedores, clientes e so-
ciedade a adotar atitudes sustentáveis e criar valor compartilhado. Inspirado 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e esse ano 
com um foco especial em Conceitos e Aplicação ESG na Enel, o programa se 
desdobra em 4 frentes: Ser Ambiental, Ser Econômico, Ser Social e Ser Hu-
mano, e em 2021, alcançou mais de 10 mil participações entre os 56 eventos 
da iniciativa em todo o Brasil – número 130% maior quando comparado a 
2020.  Foram convidados mais de 40 especialistas externos e internos sobre 
as diversas temáticas tratadas nos debates, dinâmicas e palestras realizados 
no ano. Certificações: A Enel Cien conta com um Sistema de Gestão Integra-
do (SGI) que busca a excelência na qualidade e o constante aprimoramento 
de seus serviços. A empresa possui as seguintes certificações ISO: a 9001 em 
qualidade, a 14001 em meio ambiente, a 45001 sobre saúde e segurança, 
ocupacional a 50001 em gestão de energia e a 37001 em gestão antissuborno. 
7. RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES*: 100 Open Startups: Somos 
uma das empresas mais abertas à inovação no Brasil e a organização 100 
Open Startups, plataforma internacional de maior impacto na geração de ne-
gócios entre grandes empresas e startups, reconheceu a Enel Brasil como 
uma das empresas que mais fazem Open Innovation no país. Empresa Ami-
ga da Criança: A Enel Brasil recebeu mais uma vez o selo concedido pela 
Fundação Abrinq, em reconhecimento as diversas iniciativas do Grupo volta-
das para o apoio e desenvolvimento de crianças e jovens, assim como de en-
gajamento no combate ao trabalho infantil em toda a cadeia produtiva. Empre-
sa Pró-Ética: A Enel Brasil é reconhecida como uma Empresa Pró-Ética no 
país por meio da Controladoria-Geral da União (CGU) do governo federal. A 
iniciativa avalia empresas em relação a práticas de prevenção de atos de cor-
rupção e outros crimes no âmbito das suas atividades de negócio, nos últimos 
2 anos.  A Enel já foi reconhecida pelo programa nos anos de 2016 e 2017, 
quando a premiação era anual, em 2018/2019 quando o processo passou a 
ser bienal e novamente premiada no biênio 2020/2021. Empresa Mais Digital 
de 2021: Prêmio concedido pelo +Digital Institute, reconhece as companhias 
mais bem posicionadas para enfrentar os desafios e colher as oportunidades 
do mundo digital, em eventos no quais são promovidas palestras, além de tri-
lhas de conteúdo, salas de negócios e materiais sobre as melhores práticas de 
transformação digital. Certificação Top Employer: Pela terceira vez consecu-
tiva, a Enel Brasil foi certificada como uma empresa Top Employer. A certifica-
ção, realizada pelo Top Employers Institute, é internacional e avalia práticas 
de gestão de RH e condições dos colaboradores dentro das organizações. 
Anuário Época Negócios 360: Em 2021, a Enel Brasil foi destaque no Anuá-
rio Época Negócios 360º, uma das mais importantes premiações do País, que 
ranqueia as 300 melhores companhias brasileiras. Fruto de uma parceria entre 
a revista Época e a Fundação Dom Cabral, a publicação contempla diferentes 
setores, entre eles, o de Energia. Na dimensão de Sustentabilidade, a Enel fi-
cou na 15º posição entre as 300 empresas listadas no Guia de todos os seto-
res. Reconhecimento do Pacto Global sobre Práticas Empresariais de 
Direitos Humanos: O processo de Due Diligence de Direitos Humanos da 
Enel foi selecionado pelo Pacto Global do Brasil e pelo Escritório Regional do 
Alto Comissariado da ONU para os Direitos Hu manos entre as 12 melhores 
práticas empresariais sobre o tema, em 2021. O processo de seleção envol-
veu uma chamada pública para as empresas apresentarem suas práticas, e as 
melhores foram selecionadas para compor uma publicação histórica e exclusi-
va de cases sobre Empresas e Direitos Humanos, em comemoração aos 10 
anos de lançamento dos “Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos”. 8. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: 
Composição Acionária 2021 2020
Acionistas Ações % Ações %
Enel Brasil S.A. 285.044.682 100,00% 285.044.682 100,00%
Não Controladores - 0,00% - 0,00%
Total 285.044.682 100,00% 285.044.682 100,00%
9. AGRADECIMENTOS: A Administração expressa seus agradecimentos aos 
acionistas, conselheiros, parceiros, fornecedores e clientes e, em especial, a 
todos os Colaboradores, sejam próprios ou de empresas parceiras. Reconhe-
ce ainda de que os resultados alcançados em 2021 se tornaram efetivos pelo 
especial comprometimento, dedicação e competência demonstrados.

A Administração.

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 30.456 12.281
Títulos e valores mobiliários 5 2.452 30.388
Concessionários e permissionários, líquido 6 29.550 25.584
Imposto de renda e contribuição social compensáveis 7 82.132 87.922
Outros tributos compensáveis 7 3.007 1.267
Serviços em curso 2.780 3.053
Outros créditos 4.054 4.375

Total do ativo circulante 154.431 164.870
Não circulante
Outros tributos compensáveis 7 25.098 25.098
Depósitos vinculados a litígios 11 11
Tributos diferidos 18 38.485 50.769
Investimentos 9.630 12.867
Imobilizado 8 334.525 352.270
Intangível 16.256 16.207

Total do ativo não circulante 424.005 457.222
Total dos ativos 578.436 622.092

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação) 

Notas 2021 2020
Receita líquida 15 294.553 272.050
Custo do serviço 16 (60.174) (493.825)
Lucro bruto 234.379 (221.775)
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 16 (8.972) (10.691)

 Provisão para devedores duvidosos 236 -
Total das despesas operacionais (8.736) (10.691)
 Resultado de equivalência patrimonial (4.220) 263.053
Lucro antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro 221.423 30.587
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 17 6.212 157.585
 Despesas financeiras 17 (1.300) (36.672)
 4.912 120.913
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda 226.335 151.500
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 18 (63.825) (30.585)
 Diferidos 18 (12.284) 68.135
Lucro líquido do exercício 150.226 189.050
Lucro por ação 0,27 0,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 150.226 189.050
   Efeitos de variação cambial e hiperinflação sobre investimento no exterior - (169.884)
   Realização da reserva de variação cambial e hiperinflação pela perda de controle  
  em investimento do exterior - 234.121
Total de outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos 150.226 253.287

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Reserva de lucros Proposta

Capital 
social

Reserva 
Legal

Outras 
reservas

de distri-
buição de 

dividendos 
adicionais

Lucros 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 285.045 50.598 1.551 72.593 - (62.795) 346.992
Efeitos de variação cambial e hiperinflação 
 sobre investimento no exterior - - - - - (169.884) (169.884)
Reserva de “ORA” e ajustes de avaliação 
 patrimonial - - - - - 234.121 234.121
Lucro líquido do exercício - - - - 189.050 - 189.050
Distribuição de dividendos adicionais do  
 exercício anterior - - - (72.593) - - (72.593)
Destinações:
   Reserva legal - 6.413 - (6.413) - -
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (45.659) - (45.659)
   Reserva de reforço de capital de giro - - - 136.978 (136.978) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 285.045 57.011 1.551 136.978 - 1.442 482.027
Lucro líquido do exercício - - - - 150.226 - 150.226
Declaração de dividendos adicionais propostos    - - - (136.978) - - (136.978)
Efeitos da hiperinflação sobre  
 investimento no exterior - - - - 981 981
Destinação do lucro líquido
   Reserva legal - - - - - - -
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (30.757) - (30.757)
   Juros sobre capital próprio - - - - (8.000) - (8.000)
   Proposta dividendos adicionais ao 
  mínimo obrigatório - - - 111.469 (111.469) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 285.045 57.011 1.551 111.469 - 2.423 457.499

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 

 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 150.226 189.050
Ajustes para conciliar o (prejuízo) lucro líquido do período com o caixa das  
 atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa (236) 596
Reversão e atualização dos riscos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais 1.018 (152)
Atualização das provisões para riscos tributarios, cíveis, trabalhistas e ambientais 138 58
Variações monetárias e cambiais provisionadas - 257.349
Depreciação e amortização 29.514 38.417
Resultado de equivalência patrimonial 4.220 (263.053)
Programa de pesquisa e desenvolvimento - 2.721
Postergação da revisão tarifária - 22.755
Imposto de renda e contribuição social correntes 63.825 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.284 (68.135)
 258.953 179.606
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Concessionários e permissionários, líquido (3.730) 3.977
Tributos a compensar 16.334 (80.266)
Serviços em curso 273 -
Depósitos vinculados a litígios - 622
Outros créditos 1.786 1.583
(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores 3.147 (39.464)
Folha de pagamento 574 -
Tributos a pagar/a compensar, líquidos (18.425) 63.589
Taxas regulamentares (1.891) -
Outras obrigações (16.169) (24.576)
 240.852 105.071
Pagamento de processos judiciais (14) (17)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (57.678) (69.219)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 183.160 35.835
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 27.936 (23.055)
Aquisição para o ativo contratual, intangível e imobilizado (13.283) (7.811)
Redução/(Aumento) de capital em controladas (983) -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento (13.670) (30.866)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (178.655) (42.593)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (178.655) (42.593)
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa 18.175 (37.624)
       Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 12.281 49.905
       Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 30.456 12.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021 2020

Passivo
Circulante
Fornecedores 9 18.990 15.843
Obrigações por arrendamentos 324 -
Salários, provisões e encargos 2.656 2.082
Outras obrigações fiscais 10 3.468 3.462
Encargos setoriais 11 4.940 6.831
Dividendos a pagar 14 71.757 75.659
Outras obrigações 12 17.469 34.100

Total do passivo circulante 119.604 137.977
Não circulante
Obrigações por arrendamentos 169 -
Provisão para processos judiciais e outros 13 1.137 2.031
Outras obrigações 12 26 57

Total do passivo não circulante 1.332 2.088
Patrimônio líquido 14
Capital social 285.045 285.045
Reservas de lucros 59.544 58.562
Dividendos adicionais propostos 111.469 136.978
Outros resultados abrangentes 1.442 1.442

Total do patrimônio líquido 457.500 482.027
Total dos passivos e patrimônio líquido 578.436 622.092

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto Operacional: A Enel Cien S.A. (“Companhia” ou “CIEN”), com sede na Av. Oscar Niemeyer, 2000, Santo 
Cristo, Rio de Janeiro, é uma sociedade de capital fechado e tem por objeto social atuar na área de produção, indus-
trialização, distribuição e comercialização de energia elétrica, inclusive nas atividades de importação e exportação, im-
plementando os serviços necessários à realização desse objeto social. Em 4 de abril de 2011, por meio das Portarias 
nº 210 e nº 211, as conversoras de Garabi I e Garabi II localizadas em Garruchos-RS, e suas respectivas Linhas de 
Transmissão de 525kV, que totalizam 743km de extensão, passaram a ser tratadas como equiparadas a concessões 
de transmissão. Tal equiparação submete as linhas de transmissão da Companhia à metodologia de reconhecimento 
de receita por meio de homologação anual de Receita Anual Permitida (“RAP”), pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica (“ANEEL”). A cada quatro anos a Companhia é submetida a uma revisão das bases para cálculo e homologação 
da RAP. Contudo, anualmente a RAP é reajustada tomando por base o Índice de Preços ao Consumidor (“IPCA”). A 
revisão prevista para o exercício de 2019 foi postergada pela ANEEL, desta forma foi aplicado reajuste provisório pelo 
índice de variação da inflação previsto nas Portarias nº 210 e nº 211.Em 23 de junho de 2020 a ANEEL publicou a RAP 
definitiva. A equiparação comercial e técnica da Companhia à transmissora de energia das linhas Garabi I e Garabi II 
tem prazos definidos, sendo de 09 anos para Garabi I, cujo término da vigência foi em 20 de junho de 2020, e de 11 
anos para Garabi II, com término da vigência em 31 de julho de 2022. Em 16 de junho de 2020, o Ministério de Minas 
e Energia publicou a Portaria nº 245, indicando a designação de Enel CIEN para operar a Conversora Garabi I e seu 
sistema de transmissão associado até que uma nova licitação seja realizada para ambas linhas de transmissão. As 
condições de designação seguem o modelo de RAP acima descrito, incluindo a garantia de indenização pelo ativo ain-
da não totalmente depreciado. Até a data das demonstrações financeiras, os passos que antecederiam uma eventual 
licitação dos ativos estão em discussão junto ao órgão regulador e ao Ministério de Minas e Energia. 1.1. Pandemia 
(Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas e sociedade: Para os profissionais que realizam trabalhos 
operacionais, a Companhia providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos de proteção individu-
al, bem como comunicações e recomendações contínuas relacionadas a como evitar o contágio por Covid-19. Não 
obstante, os benefícios de saúde disponibilizados desde o início da pandemia, como por exemplo, apólices de seguro 
com cobertura adicional para os profissionais que eventualmente forem hospitalizados por decorrência de infecção por 
Covid-19, serão mantidos. Desde a adoção mais ampliada do trabalho remoto, intensificada após o início da pande-
mia, a nova forma de trabalho se demonstrou eficiente e com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho em loco. 
Este resultado só é possível pelos constantes investimentos em digitalizações e sistemas realizados pela Companhia. 
Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para expansão da prática do trabalho remoto. Monitoramento e 
plano estratégico: A Companhia tem realizado acompanhamento constante relacionado à estratégia e manutenção 
da qualidade dos serviços, bem como à lucratividade de seus negócios. Esse monitoramento resultou em informa-
ções que puderam auxiliar a administração na tomada de decisões estratégicas, como também, demonstraram que, 
apesar de toda crise causada pela pandemia da Covid-19, nenhum dos negócios mantidos apresentou indicativos de 
descontinuidade ou perda do seu valor recuperável. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito negativo que possa, 
porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, a Administração da Companhia continuará a monitorar suas 
atividades, demandas, resultados operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar ações que 
previnam ou amenizem tais efeitos. 1.2. Receita Anual Permitida (RAP) - RAP 2021: A Receita Anual Permitida 
(RAP) é a remuneração que as transmissoras recebem pela prestação o serviço público de transmissão aos usuários. 
Paras as transmissoras que foram licitadas, a RAP é obtida como resultado do próprio leilão de transmissão e é pago 
às transmissoras a partir da entrada em operação comercial de suas instalações, com revisão a cada quatro anos 
nos termos dos contratos de concessão. As concessões das linhas de transmissão de energia são remuneradas pela 
disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das 
Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculadas à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao 
valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. Os valores são reajustados com base no 
IPCA anualmente, a fim de ajustar monetariamente os custos gerenciáveis relacionados ao processo de transmissão e 
remunerar as novas instalações por meio de uma resolução autorizativa. A Resolução Homologatória nº 2.895, de 13 
de julho de 2021, homologou a RAP correspondente ao período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, para 
Garabi 1 e Garabi 2 nos montantes de R$ 160.621 e R$ 193.692, respectivamente. O percentual de reajuste da RAP 
em relação a receita vigente no ciclo 2021/2022 está demonstrado a seguir:
Linhas Receita anual revisada Percentual de reajuste
Garabi I 160.621 -8,07%
Garabi II 193.692 -8,06%
1.3. Perda de controle das controladas CTM e TESA: Em 30 de outubro de 2020, a Companhia perdeu controle 
acionário das investidas CTM e TESA decorrente da finalização do processo de saneamento econômico. Dessa forma, 
em 31 de dezembro de 2021, a Companhia atende todas as condições a seguir descritas e está apresentando apenas 
os demonstrativos contábeis individuais. Conforme CPC 36 (R3), a controladora pode deixar de apresentar as de-
monstrações financeiras consolidadas, somente se todas as condições a seguir forem cumpridas, além do permitido 
legalmente: (i) a controladora é ela própria uma controlada (integral ou parcial) de outra entidade, a qual, em conjunto 
com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à 
não apresentação das demonstrações consolidadas pela controladora; (ii) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais 
não são negociados publicamente (bolsa de valores nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo merca-
dos locais e regionais); (iii) ela não tiver arquivado nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações 
contábeis junto a uma Comissão de Valores Mobiliários ou outro CPC 36(R3) órgão regulador, visando à distribuição 
pública de qualquer tipo ou classe de instrumento no mercado de capitais; e (iv) a controladora final, ou qualquer con-
troladora intermediária da controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com os Pro-
nunciamentos do CPC, em que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resul-
tado de acordo com este pronunciamento. A Companhia mantém o registro de seus investimentos avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial e na data da perda do controle, registrou seus investimentos em ambas empresas 
a valor justo com base no novo valor da ação, após as movimentações societárias ocorridas. Já a Enel Brasil que de-
tinha o controle indireto em CTM e TESA, sendo controladora da Companhia, passa a partir de então a ser controlada 
direta dessas empresas. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: A autorização 
para emissão dessas demonstrações financeiras ocorreu em reunião de diretoria realizada em 25 de abril de 2022. 2.1. 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Interna-
cionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Companhia, sempre que aplicável, se utiliza das orientações 
e requerimentos estabelecidos pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas regidas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, quando não conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.2. 
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando 
indicada a base diferente de mensuração. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. As transações em moeda estrangeira, ou seja, 
qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de 
cada transação. No final de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos 
pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos são 
reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. 3. Principais políticas contábeis, estimativas e 
julgamentos: 3.1. Principais políticas contábeis: 3.1.1. Reconhecimento de receita: As receitas são reconhecidas 
pela Companhia de acordo com o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente (“CPC 47”). A norma estabelece um 
modelo para reconhecimento de receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos va-
lores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou servi-
ços a um cliente. A Companhia reconhece suas receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, sendo 
considerado o valor que se espera receber em troca da transferência de bens ou serviços. As receitas são reconheci-
das à medida que for provável o recebimento da contraprestação financeira em troca dos bens ou serviços ora trans-
feridos, considerando também, a capacidade e intenção de seus clientes em cumprir com os pagamentos determina-
dos em contrato. a) Receita de transmissão: A receita de transmissão é reconhecida com base em Resolução Homo-
logatória emitido anualmente pela ANEEL, com validade para o período de 1º de julho de um exercício a 30 de junho 
do exercício seguinte. O reconhecimento mensal é baseado no informe do Operador Nacional do Sistema Elétrico – 
ONS e corresponde à receita pela disponibilização do sistema de transmissão líquida das eventuais penalidades. 
3.1.2. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para 
qual foram adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial quando é parte das disposições contratu-
ais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequen-
temente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo 
por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características 
dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. A Companhia, inicialmente, mensura seus ativos financeiros ao seu 
valor justo acrescidos dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio 
do resultado. Para que um ativo seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, este deve gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente pagamentos de principal e 
de juros sobre o valor do principal em aberto. Os demais ativos que, não estejam estritamente relacionados a paga-
mentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos 
passivos financeiros no reconhecimento inicial é realizada ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros 
ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumento de proteção. Todos os passivos são mensu-
rados inicialmente ao seu valor justo, e, subsequentemente, são classificados em duas categorias: passivos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado e passivos financeiros ao custo amortizado. a) Classificação – Ativos e passi-
vos financeiros: A Companhia adotou o CPC 48 – Instrumentos financeiros e seus ativos e passivos financeiros foram 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor 
justo por meio do resultado (“VJR”), conforme apropriado. b) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros: Um 
ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; • A Companhia transferiu 
os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de 
caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (i) a Companhia trans-
feriu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve substan-
cialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. c) Desreconhecimen-
to (baixa) dos passivos financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou 
expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancial-
mente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alte-
ração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos corres-
pondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) Instrumentos financeiros, apresentação 
líquida: Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores 
reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultane-
amente. 3.1.3. Imobilizado: Os itens que compõem o ativo imobilizado da Companhia são apresentados ao custo de 
aquisição ou de construção, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recupe-
rável, se for o caso. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece essas 
partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Todos os demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos. O valor residual e a vida útil estimada dos bens 
são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício. A depreciação é calculada de forma 
linear ao longo da vida útil do ativo a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, vide nota expli-
cativa nº 8. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for es-
perado 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) são incluídos na demonstração do resultado no período em 
que o ativo for baixado. 3.1.4. intangível: São decorrentes de licenças de software e direito de uso da infraestrutura. 
Esses ativos são reconhecidos pelo custo. O ativo intangível que corresponde ao direito de exploração de concessões 
é em função dos contratos de concessão de geração. Uma vez que o prazo para exploração é definido contratualmen-
te, este ativo intangível de vida útil definida é amortizado pelo prazo de concessão. A amortização do ativo intangível 
reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia. 
A amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil regulatória estimada. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e ava-
liados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômi-
co do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo 
no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos 
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o 
caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida 
é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o controle do 
ativo relacionado) ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o 
valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício. 3.1.5. Arrendamentos: No início de 
um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren-
damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em 
troca de contraprestação. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data 
de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da 
mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até 
a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a 
serem incorridos pela Companhia na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está 
localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos 
quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo mé-
todo linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que a Companhia tenha expectativa 
de exercer a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo subja-
cente, que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodi-
camente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensura-
ções do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos paga-
mentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros explícita no arren-
damento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Com-
panhia. A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes ex-
ternas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. O 
passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado 
quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa, se 
houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Com-
panhia alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de 
arrendamento revisado fixo em essência. Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetu-
ado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor 
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. 3.1.6. Perda por redução ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: A Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar dete-
rioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido exce-
dido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe-
rável. Nesse caso, o valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como 
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos 
que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor 
justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em transações recentes de mer-
cado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis 

neste sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corrobo-
rados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros indicado-
res disponíveis. A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e nos 
orçamentos financeiros, os quais são elaborados separadamente pela Administração para cada unidade geradora de 
caixa às quais os ativos estejam alocados. As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abran-
gem o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de 
caixa futuros após o quinto ano. Em 31 de dezembro de 2021, não foram observados indicativos de que os ativos re-
levantes da Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu valor recuperável líquido. 3.1.7. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes 
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. a) Imposto corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo 
fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas 
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do 
balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. b) Im-
posto diferido: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos 
e passivos e seus valores contábeis. Ativos fiscais diferidos são reconhecidos em relação aos créditos e perdas tribu-
tários e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros futuros tributá-
veis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em 
cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis 
para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados são revi-
sados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros 
permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa 
de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base 
nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Tributo diferido relacionado a itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração 
do resultado. Itens de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo diferido, no 
resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido. O imposto diferido ativo e passivo são compensados so-
mente se atenderem os critérios estabelecidos na norma contábil. 3.1.8. Provisão para processos judiciais e ou-
tros: As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando a Companhia (i) tem uma 
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor tiver sido estimado com segurança. Quando houver 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. 3.2. Julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis significativas: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração.  Áreas consideradas significativas, que requerem 
maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros, perda esperada para crédito de liquidação duvidosa, imposto de renda e contribuição social diferidos, 
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas e instrumentos financeiros. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a Companhia faz uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações disponíveis, bem como 
adota premissas que impactam os valores divulgados das receitas, despesas, ativos e passivos e, as divulgações de 
passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elabora-
dos por especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entende como 
razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas são revisadas periodicamente no curso ordinário 
dos negócios. Contudo, deve ser considerado que há uma incerteza inerente relativa à determinação dessas premis-
sas e estimativas, o que poderá levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do referido 
ativo ou passivo em períodos futuros na medida em que novas informações estejam disponíveis. Estimativas e premis-
sas: As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas, pelo menos, anu-
almente. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data de reporte, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: Perda por redução ao valor 
recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de 
um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações dispo-
níveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o 
ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do 
orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda 
não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade gera-
dora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa 
descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de 
extrapolação. Perda esperada para crédito de liquidação duvidosa (“PECLD”): As perdas esperadas foram mensura-
das com base nas perdas de crédito esperadas para todo período útil do ativo financeiro, ou seja, perdas de crédito 
que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. 
As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito do Grupo Enel cujo modelo per-
mite adoção de premissas específicas, como por exemplo, aplicação de garantias e determinação e mudança de risco 
de crédito individual. A Companhia determina percentuais de perdas esperadas de crédito (“Expected Credit Losses 
– ECL”) desde o reconhecimento inicial do ativo financeiro, estes percentuais são determinados através da expectativa 
de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade de Inadimplência (“Probability of Default – PD”) e o percen-
tual de perda realizada em decorrência da inadimplência (“Loss given default – LGD”), os percentuais de perda espe-
rada de crédito, ora aplicados, aumentam à medida que os ativos financeiros envelhecem. A quantidade de perdas de 
crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência 
histórica de perda e crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas também podem não representar o 
padrão real do cliente no futuro. Ativo fiscal diferido: Ativo fiscal diferido é reconhecido para todos os prejuízos fiscais 
não utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos re-
feridos prejuízos. Julgamento significativo da Companhia é requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido 
que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estraté-
gias de planejamento fiscal futuras. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do 
lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Os ativos fiscais diferidos não prescrevem. Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dis-
poníveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Instrumentos financeiros: Mensuração do valor justo: Uma série de 
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros 
e não financeiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso 
inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de 
valor justo, incluindo os valores justos de Nível 3 com reporte diretamente ao Diretor Financeiro. A equipe de avaliação 
revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como 
cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as 
evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos das normas 
contábeis, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar 
o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas 
nas técnicas de avaliação da seguinte forma: – Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ati-
vos e passivos idênticos. – Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). – Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhece as trans-
ferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram 
as mudanças. 3.3. Pronunciamentos novos ou alterados que estão vigentes em 31 de dezembro de 2021: A 
Companhia avaliou os novos pronunciamentos ou alterações realizadas aos pronunciamentos já existentes, e quando 
aplicável, os implementou conforme requerido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As novas normas 
contábeis ou aquelas alteradas que passaram a vigorar para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2021 estão evidenciadas a seguir: a) Alterações ao CPC 06 (R2) -  Arrendamentos | IFRS 16 – Leases: O CPC 06 (R2) 
equivalente à norma internacional de contabilidade, IFRS 16, foi alterado com o objetivo de determinar os procedimen-
tos e critérios contábeis para o devido registro de benefícios concedidos aos arrendatários pelos arrendadores através 
de alterações de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. (i) A alteração em questão 
permite a utilização de um expediente prático para a contabilização de alterações contratuais temporárias em decor-
rência da Covid-19, que devem, obrigatoriamente, atender a todas as características descritas a seguir: (ii) A alteração 
nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é substancial-
mente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; (iii)  Qualquer re-
dução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de 
junho de 2021; e (iv) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento. A revi-
são do CPC 06 (R2), bem como a aplicação do expediente prático não resultaram em alterações materiais para a po-
lítica contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada pela Companhia. b) Alterações aos CPC 38, CPC 
40 (R1) e CPC 48 – Instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos financeiros 
| IFRS 07 – Financial instruments: Disclosures e 09 – Financial Instruments. Os pronunciamentos contábeis supracita-
dos foram alterados em virtude da recente reforma realizada sobre as taxas interbancárias oferecidas (IBORs), tais 
taxas são referências de juros, como por exemplo, LIBOR, EURIBOR e TIBOR. Dessa forma, o IASB emitiu a reforma 
da taxa de juros de referência que resultou na alteração das IFRS 07 e IFRS 09. Tais alterações modificam, principal-
mente, as exigências específicas de contabilização de hedge para permitir a manutenção da contabilização destes 
instrumentos de proteção durante o período de incerteza gerado pela reforma da taxa de juros de referência. A Com-
panhia não possui transações neste escopo. 3.4. Pronunciamentos novos ou alterados, mas ainda não vigentes: 
Não se espera que as seguintes normas novas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da 
Companhia. Se aplicável aos negócios da Companhia, os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados assim 
que sua adoção entrar em vigor.

Pronunciamentos novos ou alterados Natureza da alteração Vigente para períodos anuais 
iniciados em ou após

CPC 27 – Imobilizado
Prover guidance para a contabilização tran-
sações que envolvem venda de itens pro-
duzidos antes do ativo estar disponível para 
uso – recursos antes do uso pretendido

1° de janeiro de 2022

Melhorias anuais às IFRS
Ciclo 2018 - 2020

Alterações às IFRS 01, IFRS 09, IFRS 16 
e IAS 41 1º de janeiro de 2022

CPC 25 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos contingentes

Contratos onerosos – custo de cumprimen-
to do contrato 1º de janeiro de 2022

CPC 26 (R1) – Apresentação das De-
monstrações contábeis

Requisitos para classificação de passivo 
circulante e não circulante 1° de janeiro de 2023

CPC 50 - Contratos de seguro Adoção inicial 1° de janeiro de 2023
CPC 32 – Tributos sobre o Lucro Imposto diferido relacionado a ativos e pas-

sivos decorrentes de uma única transação 1° de janeiro de 2023
CPC 36 (R3) – Demonstrações Consoli-
dadas e CPC 18 (R2) – Venda ou Con-
tribuição de Ativos entre um Investidor e 
sua Coligada ou Joint venture

Prover guidance para situações que en-
volvem a venda ou contribuição de ativos 
entre investidor e suas coligadas.

Ainda não determinado pelo 
IASB e CFC

4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa, incluem caixa, contas bancárias e aplicações 
financeiras com liquidez imediata e estão demonstradas pelo custo amortizado, acrescido dos juros auferidos.
 2021 2020
Caixa e contas correntes bancárias 1.416 571
Aplicações diretas
Operações compromissadas 29.040 11.701

Total aplicações diretas 29.040 11.701
Fundos exclusivos
Operações compromissadas - 9

Total de caixa e equivalentes de caixa 30.456 12.281
O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em ativos financeiros de baixo risco, sendo os 
principais instrumentos financeiros representados por operações compromissadas. Os investimentos têm alta liquidez, 
sendo prontamente conversíveis em recursos disponíveis de acordo com as necessidades de caixa da Companhia e 
com risco insignificante de perda de valor. As aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível 
às variações do CDI. Dada a natureza e característica das aplicações financeiras, as mesmas já estão reconhecidas 
pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado. 5. Títulos e valores mobiliários: Títulos e valores mobiliários, 
incluem aplicações financeiras de curto prazo em fundos de investimento e são classificados como valor justo por meio 
de resultado.
 2021 2020
Fundos de investimentos
Fundos de investimentos não exclusivos 2.303 2.209

Fundos de investimentos exclusivos
Títulos públicos 149 23.982
Letras financeiras - 4.197
Total de fundos exclusivos 149 28.179
Total de títulos e valores mobiliários 2.452 30.388
Através de fundos exclusivos, a Companhia aplica seus excedentes de caixa em títulos públicos pós-fixados e pré-
-fixados, além de outros instrumentos tradicionais de renda fixa com baixo risco de crédito e alta liquidez. 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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6. Concessionários e permissionários, líquido: A Companhia classifica os saldos de concessionárias e permissio-
nárias como instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente 
pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações de principal, atualização financeira, quando 
aplicável, e podem ser reduzidos por ajuste de redução ao valor recuperável. 

Vencidos Vencidos há
A vencer até 90 dias mais de 90 dias 2021 2020

Concessionárias e permissionárias 25.501 25 2.017 27.543 23.675
Contas a receber com partes relacionadas 2.965 54 - 3.019 3.388

28.466 79 2.017 30.562 27.063
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa - - (1.012) (1.012) (1.479)

28.466 79 1.005 29.550 25.584
As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para todo período 
útil do ativo financeiro, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao 
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experi-
ência real de perda de crédito nos últimos três anos, bem como, a expectativa de perda futura utilizando como base 
probabilidade de perda determinada conforme estabelecido pelo CPC 48. A Administração determina percentuais de 
perdas esperadas de crédito (“Expected Credit Losses – ECL”) desde o reconhecimento inicial do ativo financeiro, 
estes percentuais são determinados através da expectativa de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade 
de Inadimplência (“Probability of Default – PD”) e o percentual de perda realizada em decorrência da inadimplência 
(“Loss given default – LGD”), os percentuais de perda esperada de crédito ora aplicados aumentam a medida que os 
ativos financeiros envelhecem. A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstân-
cias e nas condições econômicas previstas. A movimentação da perda esperada com créditos de liquidação duvidosa 
encontra-se disposta abaixo:  

Baixa de
2020 Reversão incobráveis 2021

Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa (1.479) 236 231 (1.012)
(1.479) 236 231 (1.012)

Baixa de
2019 Adição incobráveis 2020

Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa (970) (596) 87 (1.479)
(970) (596) 87 (1.479)

A perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Admi-
nistração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber. 7. Imposto de renda, contribuição 
social e outros tributos compensáveis: O saldo de imposto de renda e contribuição social a compensar é de R$ 
82.132 (R$ 87.922 em 31 de dezembro de 2020) e refere-se principalmente a valores de imposto de renda retido na 
fonte - IRRF pela compensação de juros na operação de saneamento de dívidas “Canon” e valores pagos a maior 
referente a apuração de IRPJ e CSLL. Outros impostos compensáveis são como segue:

2021 2020

Circulante
Não  

Circulante Circulante
Não  

Circulante
Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para  
 Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) 2.387 25.098 1.267 25.098
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS 620 - - -
Total 3.007 25.098 1.267 25.098
8. Imobilizado: O ativo imobilizado em serviço é demonstrado ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável, se houver. Esse custo inclui o custo de reposição do ativo imobiliza-
do e custos de financiamentos para projetos de construção de longo prazo se os critérios de reconhecimento forem 
atendidos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece essas partes 
como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for 
feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. 
Todos demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos. 
Um item do ativo 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 é incluído na demonstração do resultado 
no exercício em que o ativo for baixado. O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é de-
terminado pela diferença entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido no resultado do exercício. 
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e 
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 
imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens, as quais se encontram alinhadas com os critérios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 674, de 11 de 
agosto de 2015 (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016). O resultado esperado para operação da CIEN até o fim da 
outorga de Garabi I e II, bem como a indenização estimada que seria paga pelo Poder Concedente ao término destas 
outorgas caso não sejam renovadas, excedem o valor contábil dos ativos registrados, não demonstrando qualquer 
indicativo de perda do valor recuperável (“Impairment”) dos ativos imobilizados. Em caso de renovação das conces-
sões, também não foi observado qualquer indicativo de perda do valor recuperável. A movimentação do imobilizado 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está disposta no quadro a seguir:
 2020 2021

Vida útil / Tempo 
remanescente de 

contrato (anos)
Valor 

líquido
Transfe-

rência Adição Depreciação
Remen- 
suração

Valor  
líquido

Em serviço
Terrenos 1.076 - - - - 1.076
Edificações 30 88.982 - - - - 88.982
Máquinas e Equipamentos 29 1.250.377 (2) - - - 1.250.375
Veículos 7 3.831 - - - - 3.831
Móveis e Utensílios 16 4.698 175 - - - 4.873

1.348.964 173 - - - 1.349.137
Depreciação acumulada em serviço
Edificações (65.216) - - (2.966) - (68.182)
Máquinas e Equipamentos (928.392) 495 - (25.794) - (953.691)
Veículos (2.909) - - (285) - (3.194)
Móveis e Utensílios (1.008) - - (292) - (1.300)

(997.525) 495 - (29.337) - (1.026.367)
Em curso
Compras em andamento 704 - 10.544 - 55 11.303

704 - 10.544 - 55 11.303
Arrendamento - IFRS 16
Imobilizado de arrendamento 581 - 502 - - 1.083
Depreciação (454) - - (177) - (631)

127 - 502 (177) - 452
Total do imobilizado 352.270 668 11.046 (29.514) 55 334.525
 2019 2020

Vida útil / Tempo 
remanescente de 

contrato (anos)
Valor 

líquido
Transfe-

rência Adição Depreciação
Remen- 
suração

Valor  
líquido

Em Serviço
Terrenos 1.076 - - - - 1.076
Edificações 30 88.955 26 - - - 88.981
Máquinas e Equipamentos 29 1.241.439 8.936 - - - 1.250.375
Veículos 7 3.692 139 - - - 3.831
Móveis e Utensílios 16 3.787 911 - - - 4.698

1.338.949 10.012 - - - 1.348.961
Depreciação acumulada em serviço
Edificações (62.252) - - (2.964) - (65.216)
Máquinas e Equipamentos (893.665) - - (34.727) - (928.392)
Veículos (2.594) - - (315) - (2.909)
Móveis e Utensílios (770) - - (238) - (1.008)

(959.281) - - (38.244) - (997.525)
Em curso
Imobilizado em andamento 5.007 (10.012) 5.711 - - 706

5.007 (10.012) 5.711 - - 706
Arrendamento - IFRS 16
Imobilizado de arrendamento 692 - - - (110) 582
Depreciação (281) - - (173) - (454)

411 - - (173) (110) 128
Total do imobilizado 385.086 - 5.711 (38.417) (110) 352.270
9. Fornecedores: A Companhia utiliza o método de custo amortizado para reconhecimento e mensuração dos saldos 
de fornecedores.

2021 2020
Partes relacionadas (nota 20) 8.701 6.918
Materiais e serviços 10.289 8.925
Total 18.990 15.843
10. Outras obrigações fiscais: 2021 2020
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) 44 -
Imposto sobre Serviços (ISS) 377 403
Programa de Integração Social (PIS) 466 375
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 2.158 1.729
Contribuições e Encargos Trabalhistas 54 255
PIS/COFINS/IRRF/CSRF (Retido) 17 308
Outros 352 392
Total 3.468 3.462
11. Encargos setoriais: Os encargos setoriais estão estabelecidos por leis, aprovadas pelo Congresso Nacional para 
viabilizar a implantação de políticas públicas no setor elétrico brasileiro. Seus valores constam de resoluções ou des-
pachos da ANEEL. Cada uma das taxas possui objetivos predefinidos.

2021 2020
Pesquisa e desenvolvimento - (´´P&D``) 4.221 6.015
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”) 111 90
Reserva global de reversão (“RGR”) 608 726

4.940 6.831
12. Outras obrigações: 2021 2020
Arrendamentos - 262
Postergação revisão tarifária 13.469 22.755
Partes relacionadas 3 -
Adiantamento - parcela de ajuste - 7.143
Outras Obrigações 4.023 3.997
Total 17.495 34.157
Circulante 17.469 34.100
Não Circulante 26 57
13. Provisão para processos judiciais e outros: As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal 
ou presumida) resultantes de eventos passados, para as quais seja possível estimar os valores de forma confiável e 
cuja liquidação seja provável. A Companhia, com base nas opiniões da Administração e de seus assessores legais, 
registrou provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias, cuja probabilidade de perda foi classificada 
como provável. Provisões com risco provável:

Saldo 
 em 2020

Adições 
(reversões)

Atualização 
monetária Pagamentos

Saldo 
 em 2021Reclassificação

Trabalhistas 2 206 77 - (7) 278
Cíveis 467 7 44 - (7) 511
Fiscais 1.562 - 17 (7) (1.224) 348
Total 2.031 213 138 (7) (1.238) 1.137

Saldo  
em 2019

Adições 
(reversões)

Atualização 
monetária Reclassificação Pagamentos

Saldo  
em 2020

Trabalhistas 15 (13) - - - 2
Cíveis 577 (139) 46 - (17) 467
Fiscais 1.550 - 12 - - 1.562
Total 2.142 (152) 58 - (17) 2.031
A Administração considera que as provisões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os proces-
sos em andamento. Houve incremento na provisão trabalhista em razão de decisão em processo envolvendo verbas 
salariais diversas, a qual é objeto de recurso, com chances de mudanças em instâncias superiores. Contingências com 
risco possível: A Companhia possui ações de natureza tributária, cível e trabalhista, que não estão provisionadas, pois 
envolvem risco de perda classificado pela Administração e por seus advogados e consultores legais como possível. 

O total estimado de processos cuja probabilidade foi classificada como possível é de:
2021 2020

Trabalhistas (a) 1.771 1.928
Cíveis (b) 601.438 515.675
Fiscais (c) 61.537 60.576

664.746 578.179
(a) No âmbito trabalhista, refere-se a ações de empregados próprios e terceiros. Nesse caso, englobam ações de 
empresas terceirizadas ativas no mercado e/ou com contratos ativos. A Administração considera que as provisões 
constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os processos em andamento. Houve incremento na pro-
visão trabalhista em razão de decisão em processo envolvendo verbas salariais diversas, a qual é objeto de recurso, 
com chances de mudanças em instâncias superiores. (b) No âmbito cível, o processo mais representativo está descrito 
abaixo: Tractebel x CIEN: A empresa Tractebel ajuizou ação ordinária alegando suposto descumprimento pela CIEN 
do contrato de compra e venda de 330MW de potência firme e energia associada proveniente da Argentina, firmado 
em 20 de outubro de 1999. Dessa forma, a Tractebel requereu a condenação da CIEN ao pagamento de multa resci-
sória além de penalidades supostamente aplicáveis por indisponibilidade de “potência firme e energia associada”. O 
processo foi retomado e iniciada a fase de instrução com a realização de perícia que ainda não se concluiu. A proba-
bilidade de perda do caso está baseada no fato de Tractebel ter ignorado a existência de notória crise na Argentina, 
ocorrida a partir de 2005 e os seus consequentes eventos. A Companhia entende que neste caso pode ser aplicado a 
força maior impedindo do cumprimento do contrato existente à época. A multa rescisória corresponde a R$ 597.487, 
podendo ainda outros valores serem adicionados, referentes a outras penalidades contratuais.
(c) No âmbito fiscal, os mais representativos estão mencionados abaixo:

Tipo Reque-
rente Objeto

Probabi-
lidade de 

Perda
Valor 
Total Decisão preliminar Status

 Fiscal  Fazenda 
Nacional

A receita federal está co-
brando débitos de PIS e 
COFINS. A Companhia ar-
gumenta que tais débitos jã 
encontram-se decaídos.

 Possível  7.524

- A decisão da primeira ins-
tância parcialmente favorá-
vel reconhecendo a nulida-
de de partes das Certidões 
de Dívida Ativa presentes 
na execução fiscal. - Deci-
são de segunda Instância 
desfavorável, mantendo 
os débitos - A Companhia 
apresentou recurso espe-
cial que foi inadimitido.

A Companhia 
apresentou recurso 
(Agravo) que aguar-

da julgamento.

Fiscal Receita 
Federal 

A companhia questiona va-
lor remanescente de multa 
aplicada em auto de infra-
cão cujo o principal já foi 
pago.

Possível 12.644
Decisão de primeira instân-
cia administrativa desfavo-
rável à Companhia.

Aguardando julga-
mento do recurso 
à segunda instân-
cia administrativa 
apresentado pela 

Companhia. 

Fiscal  
Estado do 
Rio Gran-
de do Sul  

Execução Fiscal apresenta-
da pelo Estado do Rio Gran-
de do Sul para cobrança de 
diferencial de alíquota de 
ICMS incidente nas impor-
tações de equipamentos 
feitas através do Estado do 
Rio de Janeiro e transferidas 
ao Estado do Rio Grande do 
Sul, destinadas ao ativo fixo 
da companhia.

Possível  20.016

Decisão desfavorável à 
Companhia em agravo em 
Recurso Especial determi-
nando o retorno dos autos 
ao Tribunal de Justiça do 
Estado para novo julga-
mento. 

Aguardando novo 
julgamento pelo Tri-

bunal de Justiça.  

Fiscal Fazenda 
Nacional

Execução Fiscal objetivan-
do a cobrança de créditos 
tributários de IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS objeto de 
compensações não homo-
logadas pela RFB, sob o ar-
gumento de inexistência dos 
indébitos tributários utiliza-
dos nas compensações, de-
correntes de pagamentos a 
maior de PIS e COFINS nos 
meses de fevereiro, março, 
julho e agosto de 2004, bem 
como janeiro a abril, junho e 
setembro de 2005.

Possível 20.984 Defesa apresentada em pri-
meira instância judicial.

Decisão de primei-
ra instância judicial.

14. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social subscrito e integralizado, está 
representado, conforme demonstrado abaixo:

2021 2020

Acionista
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Enel Brasil S.A. 285.044.682 100% 285.044.682 100%
Total 285.044.682 100% 285.044.682 100%
b) Reserva legal: O estatuto social da Companhia prevê que do lucro líquido anual serão deduzidos 5% para constitui-
ção de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do capital social. c) Reforço de capital de giro: É composto pela 
parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço de capital de giro é criada somente depois de 
considerados os requisitos de dividendo mínimo nos termos do art. 202, §3º, II da Lei 6.404/76. A reserva de reforço de 
capital de giro pode ser usada na absorção de prejuízos, se necessário, para capitalização, pagamento de dividendos 
ou recompra de ações. d) Dividendos: De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia, o dividendo 
mínimo obrigatório é de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado, em conformidade com o artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações. A base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios está assim composta:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 150.226 189.050
(-) Reserva Legal - (6.413)
Lucro líquido ajustado 150.226 182.637
Dividendo mínimo obrigatório 30.757 45.659
Juros sobre capital próprio 8.000
Dividendos adicionais propostos 111.469 136.978

- -
O saldo de reserva legal atingiu o limite de 20% do capital social, razão pela qual não há constituição para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. Exercício findo em 31 de dezembro de 2020: Em Assembleia Geral Ordinária - AGO 
realizada em 26 de abril de 2021, foi aprovada a destinação do resultado referente ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2020, a qual segue: (i) dividendo mínimo obrigatório no montante de R$45.659 (ii) dividendo adicional proposto 
no montante de R$136.978. Exercício findo em 31 de dezembro de 2021: Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, 
realizada em 29 de outubro de 2021, foi aprovado o pagamento intermediário de juros sobre capital próprio – JSCP no 
montante de R$ 8.000, sendo observados os limites estabelecidos no art.9º da Lei 9.249/95. O referido montante foi 
imputado ao dividendo minimo obrigatório apurado para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2021. A proposta de 
dividendos adicionais ao mínimo obrigatório de R$ 111.469 será submetida a deliberação em AGO. Dessa forma, a 
Companhia somente reconhecerá a obrigação de dividendo a pagar no passivo, após a referida deliberação. 15. Re-
ceita líquida: Receita por disponibilidade de rede: A receita de transmissão é reconhecida com base em Resolução 
Homologatória emitida anualmente pela ANEEL, e com validade para o período de 1º de julho de um exercício a 30 de 
junho do exercício seguinte. O reconhecimento mensal é baseado no informe do Operador Nacional do Sistema - ONS 
e corresponde à receita pela disponibilização do sistema de transmissão.

2021 2020
Disponibilização da rede de transmissão (RAP) 303.366 280.223
Disponibilização da rede de transmissão (RAP) com partes relacionadas (nota 17) 32.387 31.247
Total da Receita operacional bruta 335.753 311.470
(-) Deduções da receita
RGR - Quota para reserva global de reversão (8.588) (8.046)
PIS (5.077) (5.173)
COFINS (23.383) (23.827)
P&D e eficiência energética (2.946) (2.721)
Taxa de Fiscalização (1.206) 347
Total de deduções de receita (41.200) (39.420)

294.553 272.050
16. Custo e despesas operacionais: 

2021 2020

Custo do 
Serviço

Despesas 
gerais e ad-

ministrativas Total
Custo do 

Serviço

Despesas 
gerais e admi-

nistrativas Total
Pessoal (8.276) (4.909) (13.185) (6.850) (4.603) (11.453)
Administradores - (50) (50) - - -
Atualização contrato de transporte “Canon” (a)             - - - (431.963) - (431.963)
Provisão (reversão) créditos de liquidação duvidosa    - 236 236 - (596) (596)
Material (1.372) (26) (1.398) - - -
Provisão de processos judiciais e outros (185) (213) (398) - 152 152
Serviços de terceiros (18.445) (1.344) (19.789) (14.448) (3.864) (18.312)
Depreciação e amortização (29.514) - (29.514) (38.417) (528) (38.945)
Outras despesas (2.382) (2.430) (4.812) (2.147) (1.252) (3.399)
Total (60.174) (8.736) (68.910) (493.825) (10.691) (504.516)
(a) O montante de custos relacionados com transporte e potência tem relação com a revisão dos contratos ocorrida em 
outubro de 2020 na operação de saneamento econômico e perda de controle das empresas CTM e TESA. 
17. Resultado financeiro:

2021 2020
Receitas financeiras 

Renda de aplicações financeiras 1.935 2.674
Variação cambial ativa com partes relacionadas - 154.905
Atualização de créditos tributários 3.918 -
Juros e atualização monetária de mercado curto prazo 662 -
Outras receitas financeiras - 6
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (303) -

Total das receitas financeiras 6.212 157.585
Despesas financeiras 

Atualização de impostos e multas (464) -
Variação cambial passiva - Outros (317) (11.371)
Juros de arrendamentos (11) -
IOF e IOC (6) -
Atualização de provisão para riscos cíveis (138) (58)
PIS/COFINS sobre variação cambial com partes relacionadas - (19.304)
Impostos retidos na fonta (25% sobre Canon) - (3.576)
Outras despesas financeiras (364) (2.363)

Total da despesas financeiras (1.300) (36.672)
Total 4.912 120.913
18. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido corrente 
são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, 
as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base 
nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Imposto de renda e contribuição social correntes:

2021 2021 2020 2020
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 226.335 226.335 151.500 151.500
Reversão dos juros sobre capital próprio
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%

(56.560) (20.370) (42.241) (15.215)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
  Permanentes - despesas indedutíveis e multas 342 122 4.095 1.474
  Equivalência Patrimonial 2.262 815 65.763 23.674
  Juros sobre capital próprio (2.000) (720) - -
Imposto de renda e contribuição social no resultado (55.956) (20.153) 27.617 9.933
Imposto de renda e contribuição social correntes (46.924) (16.901) (22.483) (8.103)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (9.032) (3.252) 50.100 18.036
Total (55.956) (20.153) 27.617 9.933
Alíquota Efetiva 24,72% 8,90% -18,23% -6,56%
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro diferido são reconhecidos com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para 
fins de tributação. O imposto de renda e contribuição social diferido são determinados, usando alíquotas de imposto (e 
leis fiscais) promulgadas na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for 
realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. O imposto de renda e contribuição social diferido ativo é 
reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
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19. Partes relacionadas 

Natureza da transação Parte relacionada Vigência
2021 2020 Receita (Despesa)

Ativo  
circulante

Passivo 
circulante

Ativo  
circulante

Passivo 
circulante 2021 2020

Empréstimos CTM - Compañia de Transmisión del Mercosul S.A. Compensado - - - - - 76.954
TESA - Transportadora de Energia S.A. - - - - - 77.951

Transporte de energia

CEMSA - Comercializadora del Mercosul S.A Compensado - - - - - (237.734)
Endesa Constanera S.A. - - - - - (194.230)
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.

Em discussão com 
o orgão regulador e 
Ministério Minas e 
Energia (vide nota 

explicativa 1)

260 - 433 - 2.418 1.187
Enel Green Power Volta Grande 51 - 36 - 508 531
AMPLA Energia e Serviços S. A. 432 - 418 - 5.026 4.706
CELG Distribuição S.A 406 - 399 - 4.506 4.422
CGTF - Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A. 27 - 19 - 274 304
COELCE - Companhia Elétrica do Ceará S.A. 279 - 293 - 3.547 3.376
Enel Distribuição São Paulo 1.301 - 1.209 - 14.431 15.608
Enel Green Power São Gonçalo 4 S.A. (antigua Egp Projetos XIII) 3 - 99 - 33 1.113
Enel Green Power São Gonçalo 2 S.A. (antigua Egp Projetos XI) 3 - - - 33 -
Enel Green Power São Gonçalo 22 S.A. (antigua Egp Projetos 30) 3 - - - 33 -
Enel Green Power São Gonçalo 5 S.A. (antigua Egp Projetos XIV) 3 - - - 33 -
Enel Green Power São Gonçalo 1 S.A. (antigua Egp Projetos X) 3 - - - 30 -
Enel Green Power São Gonçalo 21 S.A. (antigua Egp Projetos XVI) 7 - - - 33 -
Enel Green Power São Gonçalo 10 S.A. (antigua Egp Projetos XV) 3 - - - 33 -
Enel Green Power São Gonçalo 3 S.A. (antigua Egp Projetos XII) 4 - - - 30 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 4 S.A. (antigua Egp Projetos Seis) 2 - - - 22 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 19 S.A. (antigua Egp Projetos 27) 2 - - - 20 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 13 5 - - - 10 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 5 S.A. (antigua Egp Projetos Sete) 2 - - - 22 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 8 S.A. (antigua Egp Projetos 18) 6 - - - 23 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 3 S.A. (antigua Egp Projetos IV) 3 - - - 23 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 11 S.A. (antigua Egp Projetos 23) 5 - - - 32 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 7 S.A. (antigua Egp Projetos IX) 3 - - - 18 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 6 S.A. (antigua Egp Projetos Oito) 2 - - - 22 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 15 S.A. (antigua Egp Projetos 25) 5 - - - 31 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 14 S.A. (antigua Egp Projetos XXIV) 5 - - - 31 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 9 S.A. (antigua Egp Projetos 20) 5 - - - 31 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 17 S.A. (antigua Egp Projetos 26) 7 - - - 29 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 21 S.A. (antigua Egp Projetos XXIX) 3 - - - 19 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 1 S.A. 2 - - - 23 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 2 S.A 2 - - - 24 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 10 S.A. (antigua Egp Projetos 21) 5 - - - 29 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 20 S.A. (antigua Egp Projetos 28) 4 - - - 21 -
Enel Green Power Zeus II - Delfina 8 S.A. 9 - - - 22 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 15 S.A. 4 - - - 18 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 17 S.A. (antiga EGP Projetos 31 S.A.) 3 - - - 17 -
Enel Green Power São Gonçalo 6 S.A. (antigua Enel Green Power Projetos 19 S.A.) 5 - - - 28 -
Enel Green Power Cumaru 01 S.A. 2 - - - 16 -
Enel Green Power Cumaru 02 S.A. 5 - - - 16 -
Enel Green Power Cumaru 03 S.A. 5 - - - 14 -
Enel Green Power Cumaru 04 S.A. 2 - - - 16 -
Enel Green Power Cumaru 05 S.A. 2 - - - 13 -
ENEL GREEN POWER São Gonçalo 07 S.A. (antigua ENEL GREEN POWER PROJETOS 42 S.A.) 4 - - - 21 -
Enel Green Power São Gonçalo 08 S.A (antigua Enel Green Power Projetos 43 S.A.) 2 - - - 21 -
Enel Green Power São Gonçalo 11 S.A. (antigua Enel Green Power Projetos 44 S.A.) 2 - - - 21 -
ENEL GREEN POWER São Gonçalo 12 S.A. (antigua ENEL GREEN POWER PROJETOS 22 S.A.) 4 - - - 21 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 08 S.A. 3 - - - 8 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 16 S.A. (antiga EGP Projetos 35 S.A.) 5 - - - 14 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 21 S.A. (antiga EGP Projetos 37 S.A.) 3 - - - 15 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 22 S.A. (antiga EGP Projetos 39 S.A.) 5 - - - 13 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 25 S.A. (antiga EGP Projetos XL S.A.) 3 - - - 7 -
Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 26 S.A. (antiga EGP Projetos 41 S.A.) 5 - - - 13 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela ACL 12 2 - - - 17 -
Total 2.928 - 2.906 - 31.729 (245.812)

Natureza da transação Parte relacionada Vigência
2021 2020 Receita (Despesa)

Ativo  
circulante

Passivo 
circulante

Ativo  
circulante

Passivo 
circulante 2021 2020

Transporte de energia

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela Acl 13 S.A

Em discussão com 
o orgão regulador e 
Ministério Minas e 
Energia (vide nota 

explicativa 1)

2 - - - 16 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela Acl 16 S.A 2 - - - 15 -
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela Acl 18 S.A. 2 - - - 17 -
Enel Green Power São Gonçalo 14 3 - - - 18 -
Enel Green Power São Gonçalo 15 5 - - - 19 -
Enel Green Power São Gonçalo 19 S.A 5 - - - 23 -
Enel Green Power São Gonçalo 18 S.A 3 - - - 25 -
Enel Green Power São Gonçalo 17 S.A 3 - - - 21 -
Enel Green Power Fontes dos Ventos 2 S.A. 6 - - - 11 -
Enel Green Power Fontes Dos Ventos 3 S.A. 6 - - - 12 -
Enel Green Power Cristal Eólica S.A 1 - - - 11 -
Enel Green Power São Judas Eólica S.A 1 - - - 11 -
Enel Green Power Primavera Eólica S.A 2 - - - 11 -
Enel Green Power Emiliana Eólica S.A 2 - - - 14 -
Enel Green Power Joana Eólica S.A 5 - - - 14 -
Enel Green Power Pau Ferro Eólica S.A 1 - - - 13 -
Enel Green Power Pedra do Gerônimo Eólica S.A 2 - - - 13 -
Enel Green Power Tacaico Eólica S.A 1 - - - 8 -
Enel Green Power Modelo I Eólica S.A. 3 - - - 17 -
Enel Green Power Modelo II Eólica S.A. 1 - - - 15 -
Enel Green Power Dois Riachos Eólica S.A. 3 - - - 27 -
Enel Green Power Damascena Eólica S.A. 2 - - - 24 -
Enel Green Power Esperança Eólica S.A. 2 - - - 22 -
Enel Green Power Manicoba Eólica S.A. 3 - - - 24 -
Enel Soluções Energeticas Ltda. - - - - 2 -
Enel Green Power Delfina A Eólica S.A. 4 - - - 41 -
Enel Green Power Delfina B Eólica S.A. 1 - - - 14 -
Enel Green Power Delfina C Eólica S.A. - - - - 4 -
Enel Green Power Delfina D Eólica S.A. 2 - - - 15 -
Enel Green Power Delfina E Eólica S.A. 2 - - - 15 -
Enel Green Power Ituverava Norte Solar S.A 1 - - - 13 -
ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SUL SOLAR S.A. 2 - - - 20 -
ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SOLAR S.A. 1 - - - 13 -
Enel Green Power Boa Vista Eólica S.A 2 - - - 16 -
Enel Green Power Morro do Chapeu I Eólica S.A. 3 - - - 29 -
Enel Green Power Morro do Chapeu II Eólica S.A. 3 - - - 28 -
Enel Green Power São Abraão Eólica S.A. 1 - - - 14 -
ENEL GREEN POWER HORIZONTE MP SOLAR S.A. 3 - - - 33 -

Compartilhamento de Management Fee Enel Brasil S.A. - 994 - - - -
Outras contas a pagar Enel Soluções S.A. Até 2021 - - - - 2
 CTM - Compañia de Transmisión del Mercosul S.A. - - - - - -

Compartilhamento de Recursos Humanos e Infra-
estrutura entre as partes relacionadas, conforme 
DESPACHO N° 338, de 06 de fevereiro de 2019.

AMPLA Energia e Serviços S.A.

Fevereiro de 2024

- 79 - 79 - -
CELG Distribuição S.A - 549 221 549 - -
CGTF - Central Geradora Termelétrica Fortaleza S. A. - 47 - 47 - -
COELCE - Companhia Elétrica do Ceará S. A. - 845 26 915 - -
Enel Distribuição São Paulo - 1.251 206 326 - -
Enel Green Power Volta Grande S.A. - - 29 - - -
ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - - - 6 - -
Enel Brasil S.A. - 219 - 146 - -

Prestação de serviços técnicos e gestão, conforme 
despacho nº 560 de 20 de fevereiro de 2020.

Enel Distribuição São Paulo Março de 2020 a 
Março de 2025

- 22 - - -
Enel Brasil S.A. - 22 - 583 - -

Dividendos Enel Brasil S.A. Dezembro de 2020 a 
dezembro de 2021 - 68.557 - 75.659 - -

Compartilhamento das despesas de infraestrutura 
condominial e de informática e telecomunicações, 
pelo critério regulatório de rateio, nos termos do ar-
tigo 12 da Resolução ANEEL nº 699/2016.

Enel Brasil S.A.
Fevereiro de 2024

- 210 - 3.962 - -

Enel Distribuição São Paulo - 204 - - -

Manutenção de licenças dos sistemas Nostrum, 
Oracle, SAP e também serviços associados ao pro-
jeto de telemando LATAM 

Enel Iberoamericana Até o final da 
 concessão

- 315 - 305 - -
Enel Itália - 3.944 - - - -
Total 3.019 77.258 3.388 82.577 32.387 (245.810)

diferenças temporárias possam ser usadas. O imposto diferido ativo e passivo são compensados somente se atende-
rem os critérios estabelecidos na norma contábil. A seguir a composição dos tributos diferidos:

Balanços patrimoniais DRE e DRA
2021 2020 2021 2020

IR  e CS sobre diferenças temporárias 38.485 50.769 (12.284) 68.135
Provisão para processos judiciais e outros 386 741 (355) 38
CANON - - - 105.987
Variação cambial não realizadas 31.013 34.354 (3.341) (3.365)
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 344 503 (159) 60
Obrigações por arrendamento 14 45 (31) 45
Outras 6.728 15.126 (8.398) (34.630)
Efeito no resultado do exercício 38.485 50.769 (12.284) 68.135
Total 38.485 50.769 (12.284) 68.135

Os valores dos ativos fiscais diferidos sobre as diferenças temporárias poderão ser compensados com lucros tribu-
táveis futuros. Com base no estudo técnico de geração de lucros tributários futuros e estimativas da Administração, 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia estima a realização dos tributos diferidos ativos nos 
seguintes exercícios: 

2022 2023 2024 2025 2026 a 2028 2028 a 2031 Total
10.434 3.400 3.400 3.400 10.251 7.600 38.485

Os valores reconhecidos correspondem às melhores estimativas da Administração, com base no prazo provável de 
realização e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento tributário. As premissas 
utilizadas nas projeções de resultados operacionais e financeiros e o potencial de crescimento da Companhia foram 
baseados nas expectativas de sua Administração em relação ao futuro da Companhia e não devem ser utilizadas para 
tomada de decisão em relação a investimento. A Administração entende que a presente estimativa é consistente com 
o seu plano de negócio, à época da elaboração do estudo técnico, de forma que não é esperada nenhuma perda na 
realização desses créditos, e os ajustes decorrentes não têm sido significativos em relação aos exercícios anteriores.

19.1. Remuneração da Administração: A Companhia não teve gastos com remuneração do conselho de adminis-
tração e dos administradores em 31 de dezembro de 2021, dado que a mesma não possui mais diretores estatutários 
desde março de 2020. A remuneração dessa natureza no exercício findo em 31 de  dezembro de 2020 foi R$ 74. 20. 
Objetivos e políticas para a gestão de riscos financeiros: Considerações gerais: A Companhia possui políticas e 
estratégias operacionais e financeiras visando manter a liquidez, segurança e rentabilidade de seus ativos. Para tanto, 
mantém sistemas de controle e acompanhamento gerenciais das transações financeiras e seus respectivos valores, 
com a finalidade de monitorar os riscos do mercado. Fatores de risco: Os principais fatores de risco de mercado que 
afetam o negócio da Companhia podem ser assim enumerados: a) Risco de taxa de câmbio: Esse risco decorre da 
possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem as 
despesas financeiras e os saldos de passivo de empréstimos com partes relacionadas em moeda estrangeira. b) Risco 
de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um 
instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco 
de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber) e depósitos em bancos 
e instituições financeiras. Este risco é avaliado como baixo, tendo em vista a política de cobrança e negociação com 
os seus clientes, bem como pela política de gerenciamento financeiro administrado pela tesouraria da Companhia. Os 
recursos excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. 
A exposição máxima ao risco de crédito na data-base é o valor registrado de cada classe de ativos financeiros men-
cionados nas notas explicativas nº 3, 4 e 5. c) Gestão do risco de capital: A Companhia administra seu capital, para 
assegurar as suas atividades normais ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. d) Risco de liquidez: 
A liquidez da Companhia é gerida através do monitoramento dos fluxos de caixa previstos e realizados com o objetivo 
de se precaver das possíveis necessidades de caixa no curto prazo. Com o intuito de assegurar a capacidade dos pa-
gamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a gestão de aplicações financeiras tem foco em instrumentos 
de curtíssimos prazos, prioritariamente com vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez. Valorização 
dos instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para 
qual foram adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial. Classificação de ativos financeiros e 
passivos financeiros: O CPC 48 substitui o CPC 38 para períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018, 
reunindo todos os três aspectos da contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração; redução ao 
valor recuperável; e contabilidade de hedge. A Companhia adotou o CPC 48 com aplicação inicial a partir de 1 de ja-
neiro de 2018. O pronunciamento prevê 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”). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e 
recebíveis, e disponíveis para venda. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, 
quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixa-
do quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de 
receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem 
demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (i) a Companhia transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Desreconhecimento (baixa) dos passivos finan-
ceiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos 
de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do 
passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis re-
conhecida na demonstração do resultado. Redução do valor recuperável de ativos financeiros: O CPC  48 substitui 
o modelo de “perdas incorridas” do CPC  38/IAS  39 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”.  O 
novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao Valor Justo 

por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e 
ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas 
para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo 
da vida esperada de um instrumento financeiro. O método de mensuração utilizado para cômputo do valor de mercado 
dos instrumentos financeiros foi o fluxo de caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses ativos 
e passivos e taxas de mercado vigentes e respeitando as particularidades de cada instrumento na data do balanço: 

2021 2020

Ativo Categoria Nível
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 30.456 30.456 12.281 12.281
Titulos e valores mobiliários Valor justo por meio de resultado 2 2.452 2.452 30.388 30.388
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 29.550 29.550 25.584 25.584
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 18.990 18.990 15.843 15.843
Obrigações de arrendamentos Custo amortizado 2 493 493 - -
Dividendos a pagar Custo amortizado 2 78.557 78.557 75.659 75.659
As aplicações financeiras registradas nas demonstrações financeiras aproximam-se dos valores de mercado, pois são 
efetuadas a juros pós-fixados e apresentam liquidez imediata. Valor justo hierárquico: Existem três tipos de níveis 
para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a hierarquia fornece prioridade para preços co-
tados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro. A classificação dos Níveis Hierárquicos 
pode ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não 
ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 
- Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de 
modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precifi-
cação baseado em dados não observáveis de mercado. 21. Seguros: Os principais ativos em serviço da Companhia 
estão segurados por uma apólice de risco operacional e também mantém um seguro de responsabilidade civil que faz 
parte do programa de seguros corporativos da Companhia.

Data de vigência Importância 
Segurada

Limite máximo 
de indenizaçãoRiscos De Até

Risco operacional 31/10/2021 31/10/2022 43.611 215.869
Responsabilidade civil geral 31/10/2021 31/10/2022 n/a 112.831
Responsabilidade civil de administradores - D&O 10/11/2021 10/11/2022 n/a 82.725
Riscos ambientais 31/10/2021 31/10/2022 n/a 131.924
Frota 30/01/2021 30/07/2022 n/a 1.000
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Aos Diretores e Acionistas da Enel Cien S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Enel Cien 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, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Enel 
Cien 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 confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras 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 administração e da governança pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos 

auditores 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 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 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 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 circuns-
tâncias, 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 operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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,  19 de abril de 2022 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; 
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo - Contador CRC RJ-092563/O-1.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
ENEL CIEN S.A. - CNPJ: 01.983.856/0001-97

LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 40.352.775/0001-40

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Atendendo às determinações legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/21.

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social 
a construção de imóveis, a execução de obras de engenharia, bem como a 
realização de loteamentos e os negócios de incorporação imobiliária. 2 - Apre-
sentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2021 e 2020, a Cia. não apresentou 
resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa 
demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Cia. e foram arredondadas para MR$ (R$ 000), exceto quando indicado 
de outra forma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das 
DFs. do exercício findo em 31/12/21. 3 - Resumo das principais práticas 
contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica 
como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta 
liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes 
recursos têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: A Cia., no exercício findo 
em 31/12/21, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe 
uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos 
a receber. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-
-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de 

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 56 9
 Contas a receber de clientes (3.b) 52 52
 Créditos tributários (3.c) 1 1
 Outros créditos 2 1

111 63
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Créditos com partes relacionadas (3.e) 520 341
 Depósitos, cauções e retenções (3.d/4) (34) 21

486 362
Investimentos (5) 2.196 3.606

2.682 3.968
Total do ativo 2.793 4.031
Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 

(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)
2021 2020

Receita bruta 186 28
 Impostos e contribuições (17) (3)
Receita líquida 169 25
 Custo bruto - -
Resultado bruto 169 25
Receitas (despesas) operacionais (882) (924)
 Gerais e administrativas (882) (924)
 Financeiras, líquidas - -
Prejuízo do exercício (713) (899)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Capital 
social

Ajuste de avalia-
ção patrimonial

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 01/01/20 10.865 2.113 (10.571) 2.407
 Aumento de capital social 1.485 - - 1.485
 Prejuízo do exercício - - (899) (899)
Saldos em 31/12/20 12.350 2.113 (11.470) 2.993
 Aumento de capital social     865 - - 865
 Ajuste de avaliação patrimonial (805) (805)
 Prejuízo do exercício - - (713) (713)
Saldos em 31/12/21 13.215 1.308 (12.183) 2.340

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2021 2020
 Prejuízo do exercício (713) (899)
 Variações nos ativos e passivos 700 (595)
  Créditos tributários - -
  Créditos com partes relacionadas (179) 23
  Outros ativos 1.464 1
  Fornecedores 8 -
  Impostos e contribuições sociais 1 -
  Débitos com partes relacionadas (594) (619)
 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (13) (1.494)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
  Aumento de capital social 865 1.485
  Ajuste de avaliação patrimonial (805) -
 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 60 1.485
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 47 (9)
Demonstração do redução no caixa e equivalentes de caixa:
  No início do exercício 9 18
  No fim do exercício 56 9
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 47 (9)

Passivo Notas 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 9 1
 Impostos e contribuições sociais 3 2
 Débitos com partes relacionadas (3.e) 272 866

284 869
Não circulante
 Débitos com partes relacionadas (3.e) 169 169

169 169
Patrimônio líquido (6)
 Capital social 13.215 12.350
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.308 2.113
 Prejuízos acumulados (12.183) (11.470)

2.340 2.993
Total do passivo 2.793 4.031

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Depósito judi-
ciais, cauções e retenções: A Cia. é parte envolvida em processos, cíveis 
e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa 
como na judicial. As previsões para as eventuais perdas consideradas prová-
veis decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Admi-
nistração, amparadas na opinião de seus consultores legais com baixo risco 
de perdas, para as quais não há provisão constituída. e. Créditos e Débitos 
com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas são rea-
lizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem 
prazos de vencimento para essas transações. f. Demais ativos e passivos 
(circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo ou de 
realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. g. Avaliação do 
valor recuperável de ativos (teste de “Impairment”): A Administração da 
Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram identificados 
ajustes a serem contabilizados. 4 - Investimentos: 2021 2020
Propriedades para Investimento 2.196 3.606

2.196 3.606

5 - Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em 31/12/21, 
subscrito e integralizado, é de R$ 13.215 (R$ 12.350 em 31/12/20), dividido 
em 45.828 ações (35.553 em 31/12/20) ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal. b. Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação 
patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus inves-
timentos substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A 
administração considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a 
capacidade de geração de seus bens. 6 - Instrumentos financeiros: Os ins-
trumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 
31/12/21 e 2020, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado 
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de es-
tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com de-
rivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para 
os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, 
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco 
da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites 
de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos 
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmen-
te para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 
7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data 
base da presente DF. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou 
eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas con-
tábeis pertinentes ao assunto.

Contador
Marco Adriano Rizo de Farias  - CRC RJ 110497/O-9

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/21.

SÊNECA S.A.
CNPJ: 29.982.220/0001-40

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 25 367 372 376
Contas a receber de clientes (3.b) 47 47 99 99
Créditos tributários (3.c) - - 1 1
Créditos com partes relacionadas (3.d) - 865 - -
Estoques - - 4.392 -
Outros créditos 3 3 8 4

75 1.282 4.872 480
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas (3.d) 272 - 520 341
Depósitos, cauções e retenções - - (34) 21

272 - 486 362
Investimentos (3.e/4) 7.014 2.993 2.196 3.606
Imobilizado (3.f/5) - 10.844 - 10.844

7.286 13.837 2.682 14.812
Total do ativo 7.361 15.119 7.554 15.292

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita bruta 181 544 729 572
 Impostos e contribuições (7) (22) (37) (25)
Receita operacional líquida 174 522 692 547
 Custo bruto - - - -
Lucro bruto 174 522 692 547
Receitas (despesas) operacionais (572) (1.027) (1.062) (1.052)
 Gerais e administrativas (135) (134) (1.058) (1.058)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.e/4) (433) (899) - -
 Financeiras, líquidas (4) 6 (4) 6
 Outras operacionais, líquidas - - - -
Resultado antes do IR e contribuição social (398) (505) (370) (505)
 IR e contribuição social (14) (43) (42) (43)
Prejuízo do exercício (412) (548) (412) (548)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Prejuízos 
acumu- 

lados

Patri- 
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/20 12.465 9.195 (7.360) 14.300
 Aumento de capital social 1.081 - - 1.081
 Ajuste de avaliação patrimonial - - - -
 Prejuízo do exercício - - (548) (548)
Saldos em 31/12/20 13.546 9.195 (7.908) 14.833
 Aumento de capital social 270 - - 270
 Ajuste de avaliação patrimonial - (7.888) - (7.888)
Prejuízo do exercício - - (412) (412)
Saldos em 30/06/21 13.816 1.307 (8.320) 6.803

Demonstrações dos Fluxo de Caixa  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2021 2020 2021 2020
 Prejuízo do exercício (412) (548) (412) (548)
  Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização 9 115 9 115
Equivalência patrimonial 433 899 - -

 Lucro (Prejuízo) do exercício ajustado 30 466 (403) (433)
 Variações nos ativos e passivos operacionais 865 (367) (4.228) (962)
Estoques - - (4.392) -
Tributos a recuperar - - - -
Créditos com partes relacionadas 593 620 (179) 23
Outros créditos - - (4) -
Depósitos, cauções e retenções - - 55 1
Débitos com partes relacionadas 255 (811) 253 (810)
Fornecedores 16 - 24 -
Impostos e contribuições sociais 1 (176) 15 (176)

 Recursos líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades operacionais 895 99 (4.631) (1.395)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Adições ao imobilizado 10.835 - 10.835 -
Investimentos (4.454) (1.485) 1.410 -
Ajuste de avaliação patrimonial (7.888) - (7.888) -
Aumento de capital social 270 1.081 270 1.081

 Recursos líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades de financiamentos (1.237) (404) 4.627 1.081
Redução no caixa e equivalentes de caixa (342) (305) (4) (314)
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 367 672 376 690
No fim do exercício 25 367 372 376

Redução no caixa e equivalentes de caixa (342) (305) (4) (314)

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Sêneca S.A., tem por ob-
jeto social a participação, direta ou indireta, em quaisquer sociedades ou em-
preendimentos, a administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou de 
terceiros e a prestação de serviços de assessoria, consultoria e planejamento 
a empresas. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em 2021 e 2020, a 
Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo 
apresentada essa demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é 
a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 
000), exceto quando indicado de outra forma.
Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício 
findo em 31/12/21. As DFs. consolidadas da Sêneca S.A. incluem as seguin-
tes Cias., classificadas para efeito de consolidação, como segue:
Empresa Participação Classificação
Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A.
DVE Participações Ltda
Quinta da Boa Vista Participações Ltda

100%
100%
100%

Controlada
 Controlada
 Controlada

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes 
do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimo-
niais foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; 
e iv) Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 
3 - Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equi-
valentes de caixa: A Cia. classifica como disponibilidades de caixa, os inves-
timentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para 
atender a compromissos de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de 
clientes: A Cia., no exercício findo em 31/12/21, avaliou não haver necessi-

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores 16 - 25 1
Impostos e contribuições sociais (3.g) 17 16 33 18
Débitos com partes relacionadas (3.d) 2 270 173 271

35 286 231 290
Não circulante

Débitos com partes relacionadas (3.d) 523 - 520 169
523 - 520 169

Patrimônio líquido (6)
Capital social 13.816 13.546 13.816 13.546
Ajuste de avaliação patrimonial 1.307 9.195 1.307 9.195
Prejuízos acumulados (8.320) (7.908) (8.320) (7.908)

6.803 14.833 6.803 14.833
Total do passivo 7.361 15.119 7.554 15.292

Balanços Patrimoniais Em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$, exceto o lucro prejuízo por ação)

dade de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida 
provisão é constituída quando existe uma evidência de que a Cia. não será 
capaz de recuperar os saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos 
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão 
utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus 
vencimentos. d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transa-
ções com partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre 
elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas 
transações. e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas 
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com 
esse método, a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimô-
nio líquido das controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de 
lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas 
em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida 
como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas 
são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso neces-
sário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acor-
do com as adotadas pela Cia.. f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo 
tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios 
econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode 
ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado 
separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O 
valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados 
pelo menos ao final de cada exercício. g. Impostos e contribuições sociais: 
Valores referentes a provisão para pagamentos de tributos federais, estadu-
ais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. h. Avaliação 
do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração 
da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram 
identificados ajustes a serem contabilizados. i. Declaração de conformida-
de: As DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreenden-
do: a Lei das S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que estão em conformidade 
com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB.  

4 – Investimentos (Controladora) Participação 2021 2020
Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A. 100% 2.339 2.993
DVE Participações Ltda 100% 2.665 -
Quinta da Boa Vista Participações Ltda. 100%  2.009 -
Investimentos  7.014 2.993
5 - Imobilizado

Consolidado
Taxas Custo Depreciação 2021 2020

Terrenos - 9.774 - - 9.774
Edifícios e benfeitorias 5% 2.866 (1.796) - 1.070
Imobilizado 12.640 (1.796) -  10.959
6 – Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e inte-
gralizado, em 31/12/21, está representado por 9.766.833 ações (9.592.648 
em 31/12/20) ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. b. Ajuste de 
avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-
-se à variação do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao 
valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que os valores 
de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens.  
7 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020, por valores compa-
tíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses 
instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanha-
mento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.  A 
Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de ins-
trumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. 
As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para iden-
tificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, 
e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas 
de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas 
condições de mercado e atividades do grupo. 8 - Eventos subsequentes: 
A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da presente Demonstra-
ção Financeira e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos 
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis 
pertinentes ao assunto.

CONTADOR
Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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ENEL GREEN POWER
MORRO DO CHAPÉU I EÓLICA S.A.
CNPJ nº 21.868.992/0001-43

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 7.090 38.199
Títulos e valores mobiliários 5 1.802 -
Contas a receber de clientes 6 16.333 21.866
Cauções e depósitos 8 9.689 7.552
Imposto de renda e contribuição social 
compensáveis 51 -
Outros tributos compensáveis 5 57
Créditos com partes relacionadas 7 1.834 1.283
Outros créditos 791 454

Total do ativo circulante 37.595 69.411
Não circulante
Contas a receber de clientes 6 9.083 9.083
Depósitos vinculados a litígios 10 10
Imobilizado 9 438.386 449.174
Intangível 10 14.082 14.612

Total do ativo não circulante 461.561 472.879
Total dos ativos 499.156 542.290

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 (em milhares de reais)
Notas 2021 2020

Receita líquida 17 114.000 69.293
Custo do serviço 18 (81.173) (42.718)
Lucro bruto 32.827 26.575
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 18 (3.804) (4.978)
Provisão para devedores duvidosos 18 (308) (148)
Outras receitas e despesas operacionais 18 144 -

Total das despesas operacionais (3.968) (5.126)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 
 sobre o lucro 28.859 21.449
Resultado financeiro
Receitas financeiras 19 10.031 5.199
Despesas financeiras 19 (19.193) (23.271)

(9.162) (18.072)
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda 19.697 3.377
Imposto de renda e contribuição social 20
Correntes (4.788) (3.118)

Lucro líquido do exercício 14.909 259
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 14.909 259
Outros Resultados Abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 14.909 259

Reservas de lucros
Capital social Reserva legal Reserva estatutária Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 408.442 3.551 50.607 - 462.600
Lucro líquido do exercício - - - 259 259
Redução de capital (160.304) - - - (160.304)
Reserva legal - 13 - (13) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (62) (62)
Reserva estatutária - - 184 (184) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 248.138 3.564 50.791 - 302.493
Dividendos adicionais propostos - - (50.791) - (50.791)
Lucro líquido do exercício - - - 14.909 14.909
Reserva legal - 745 - (745) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (3.541) (3.541)
Reserva para reforço de capital de giro - - 10.623 (10.623) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 248.138 4.309 10.623 - 263.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 14.909 259
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa das atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa 344 219
Custo de arrendamento financeiro - (4.122)
Juros provisionados sobre obrigações de arrendamento 1.026 910
Juros provisionados sobre empréstimos e debêntures 9.496 5.990
Depreciação e amortização 16.919 16.769
Reversão de perdas em recebíveis (36) (71)
Atualização financeira - Desmantelamento 142 130
Custos de transação 272 -
Imposto de renda e contribuição social correntes 4.788 3.118

47.860 23.202
(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber de clientes 5.225 19.858
Créditos com partes relacionadas (551) 952
Tributos a compensar 1 18
Cauções e depósitos vinculados (2.137) (7.562)
Outros créditos (337) (128)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 1.658 78
Folha de pagamento 199 -
Tributos a pagar/a compensar, líquidos (606) 652
Débitos com partes relacionadas 1.545 16.805
Outras obrigações (61) (4)

52.796 53.871
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos (9.477) (5.576)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (5.289) (3.454)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 38.030 44.841
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (1.802) -
Aquisição de intangível e imobilizado (4.812) (2.495)
Caixa líquido consumido pelas atividades de  
 investimentos (6.614) (2.495)
Atividades de financiamentos
Pagamentos de obrigações por arrendamento (1.146) (376)
Captação empréstimos e financiamentos - 163.820
Dividendos pagos (50.853) (7.013)
Redução de capital - (160.304)
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos (10.526) (5.937)
Caixa líquido consumido pelas atividades de  
 financiamentos (62.525) (9.810)
Variação no caixa líquido da Companhia (31.109) 32.536
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 38.199 5.663
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 7.090 38.199

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021 2020

Passivo
Circulante
Fornecedores 11 2.969 1.311
Empréstimos e financiamentos 13 10.684 10.706
Folha de pagamento 206 7
Imposto de renda e contribuição social a 
pagar 14 - 795
Outras obrigações fiscais 14 663 975
Débitos com partes relacionadas 7 74.620 73.075
Obrigações por arrendamentos 12 243 227
Dividendos a pagar 16 3.541 62
Taxas regulamentares 90 -
Outras obrigações 136 287

Total do passivo circulante 93.152 87.445
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 133.256 143.469
Obrigações por arrendamentos 12 8.907 6.925
Provisão para desmantelamento 15 771 1.958

Total do passivo não circulante 142.934 152.352
Patrimônio líquido
Capital social 16 248.138 248.138
Reservas de lucros 14.932 54.355

Total do patrimônio líquido 263.070 302.493
Total dos passivos e patrimônio líquido 499.156 542.290

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(Valores expressos em milhares de reais)

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

1. Contexto operacional
A Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 30 de janeiro de 2015, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, e tem por objeto social a geração e comercialização 
de energia elétrica de origem eólica, podendo realizar outros serviços afins ou 
complementares relacionados ao seu objeto social, inclusive deter participação 
social no capital social de outras sociedades seja como acionista ou quotista. 
A Companhia explora o potencial eólico de 58 MW no município de Morro 
do Chapéu, Estado da Bahia, que foi objeto do Leilão nº 06/2014-ANEEL, 
com contrato vigente até 3 de julho de 2050 referente à compra de energia 
proveniente de novos empreendimentos de geração.
1.1. Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas 
e sociedade: Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, a 
Companhia providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos 
de proteção individual, bem como comunicações e recomendações contínuas 
relacionadas a como evitar o contágio por Covid-19. Não obstante, os 
benefícios de saúde disponibilizados desde o início da pandemia, como por 
exemplo, apólices de seguro com cobertura adicional para os profissionais 
que eventualmente forem hospitalizados por decorrência de infecção por 
Covid-19, serão mantidos. Desde a adoção mais ampliada do trabalho 
remoto, intensificada após o início da pandemia, a nova forma de trabalho 
se demonstrou eficiente e com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho 
em loco. Este resultado só é possível pelos constantes investimentos em 
digitalizações e sistemas realizados pela Companhia. Essa nova realidade se 
tornou uma oportunidade para expansão da prática do trabalho remoto. 
Monitoramento e plano estratégico: A Companhia tem realizado 
acompanhamento constante relacionado à estratégia e manutenção da 
qualidade dos serviços, bem como à lucratividade de seus negócios. Esse 
monitoramento resultou em informações que puderam auxiliar a administração 
na tomada de decisões estratégicas, como também, demonstraram que, apesar 
de toda crise causada pela pandemia da Covid-19, nenhum dos negócios 
mantidos apresentou indicativos de descontinuidade ou perda do seu valor 
recuperável. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito negativo que possa, 
porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, a Administração da 
Companhia continuará a monitorar suas atividades, demandas, resultados 
operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar ações 
que previnam ou amenizem tais efeitos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: 
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação destas 
demonstrações financeiras em 30 de março de 2022.
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”). Conforme Orientação Técnica OCPC 07, a Administração 
afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis 
estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Companhia.
2.1. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico, exceto quando indicada a base diferente de 
mensuração.
2.2. Moeda funcional, conversão de saldos e transações em moeda 
estrangeira: As demonstrações financeiras são preparadas em reais (R$), 
moeda funcional utilizada pela Companhia. Todos os valores apresentados 
nestas demonstrações financeiras estão expressos em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma. As transações em moeda estrangeira, 
ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registradas de 
acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No final 
de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são 
reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e perdas 
resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos como 
receitas ou despesas financeiras no resultado.
3. Políticas contábeis
3.1. Reconhecimento de contratos com clientes: As receitas são 
reconhecidas pela Companhia de acordo com o CPC 47 – Receita de 
Contrato com Cliente (“CPC 47”). A norma estabelece um novo modelo para 
reconhecimento de receitas originadas de contratos com clientes, composto 
por cinco passos, cujos valores devem refletir a contraprestação à qual a 
entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a 
um cliente. A Companhia reconhece suas receitas quando uma obrigação de 
performance é satisfeita, sendo considerado o valor que se espera receber 
em troca da transferência de bens ou serviços. As receitas são reconhecidas 
à medida que for provável o recebimento da contraprestação financeira em 
troca bens ou serviços ora transferidos, considerando também, a capacidade 
e intenção de seus clientes em cumprir com os pagamentos determinados 
em contrato. Receita de venda de energia: As receitas de venda de energia 
elétrica são reconhecidas no resultado de acordo com as regras estabelecidas 
através do mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência 
dos riscos e benefícios sobre a quantidade definida em contrato com os 
clientes. A apuração do volume de energia comercializado ocorre em bases 
mensais ou conforme estabelecido em cláusulas contratuais. As receitas de 
suprimentos de energia elétrica incluem também as transações no mercado 
de curto prazo. As vendas de energia na Câmara de Comercialização de 
Energia (“CCEE”) são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação a 
receber quando há um excedente de geração, após a alocação de energia 
no MRE, denominada (“energia secundária”), liquidada no mercado SPOT 
(“mercado de curto prazo”) ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças 
(“PLD”) e comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de 
Comercialização de energia elétrica.
3.2 Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos 
financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e 
determina a classificação no reconhecimento inicial quando é parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. A Companhia, inicialmente, 
mensura seus ativos financeiros ao seu valor justo acrescidos dos custos 
de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo 
por meio do resultado. Para que um ativo seja classificado e mensurado 
pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, este deve gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. Os 
demais ativos que, não estejam estritamente relacionados a pagamentos de 
principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. A classificação dos passivos financeiros no reconhecimento 
inicial é realizada ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros 
ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumento 
de proteção. Todos os passivos são mensurados inicialmente ao seu valor 
justo, e, subsequentemente, são classificados em duas categorias: passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado e passivos financeiros ao 
custo amortizado.Classificação de ativos financeiros e passivos financeiros: 
A Companhia adotou o CPC 48, e seus ativos foram mensurados ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). Desreconhecimento 
(baixa) dos ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos 
de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um 
acordo de “repasse”; e (i) a Companhia transferiu substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu 
o controle sobre o ativo. Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros: 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada 
ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro 
do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos 
de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição 

ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de 
um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis, 
reconhecida na demonstração do resultado. Redução do valor recuperável 
de ativos financeiros: O modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de 
Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com exceção de investimentos 
em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas 
esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para 
a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis 
eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência 
real de perda de crédito nos últimos três anos. A Companhia realizou o 
cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes. 
Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de 
crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas. Instrumentos 
financeiros, apresentação líquida: Os ativos financeiros e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, houver um direito legal atualmente aplicável de 
compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar 
em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa se referem aos 
recursos mantidos em caixa e em conta corrente com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins.A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita 
a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, 
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de 
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
3.4. Contas a receber de clientes: O saldo registrado engloba as contas a 
receber com suprimento de energia faturado, registrado pelo valor de custo 
incluindo os respectivos impostos de responsabilidade tributária da Companhia 
e deduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável.
3.5. Imobilizado: Os itens que compõem o ativo imobilizado da Companhia são 
apresentados ao custo de aquisição ou de construção, líquido de depreciação 
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for 
o caso. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, 
a Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e 
depreciação específica. Todos demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos. O 
valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se 
necessário, na data de encerramento do exercício. O resultado na alienação 
ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença 
entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido no resultado 
do exercício.  A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil 
do ativo a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, 
vide nota explicativa nº 8. A depreciação é calculada para amortizar o custo de 
itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando 
o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, as quais se encontram 
alinhadas com os critérios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 674, 
de 11 de agosto de 2015 (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016), limitada ao 
período de autorização. Um item do ativo 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) 
são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for 
baixado. Desmantelamento de áreas: Representam os gastos futuros estimados 
referentes à obrigação legal de recuperar o meio ambiente e desmobilizar e 
desativar as unidades produtivas, em função da exaustão da área explorada 
ou da suspensão permanente das atividades na área por razões econômicas, 
descontados a valor presente. Desde que exista obrigação legal e seu valor 
possa ser estimado em bases confiáveis, os gastos com desmantelamento de 
áreas são reconhecidos como parte do ativo imobilizado que lhes deu origem 
pelo seu valor presente, obtido por meio de uma taxa de desconto ajustada 
ao risco, tendo como contrapartida o registro de uma provisão no passivo da 
Companhia. A mensuração da provisão para desmantelamento é ao custo, as 
mudanças na mensuração de passivo por desativação, restauração e outros 
passivos similares que resultam das alterações nas estimativas do valor ou 
período do fluxo de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 
necessários para liquidar a obrigação, ou uma mudança na taxa de desconto, 
são adicionadas e deduzidas do custo do respectivo ativo no período corrente. 
As estimativas de desmantelamento de área são revisadas anualmente e 
amortizadas nas mesmas bases dos ativos principais. Os juros incorridos pela 
atualização da provisão são classificados como despesas financeiras
3.6. Ativo intangível: O ativo intangível corresponde ao direito de exploração 
de concessões é em função dos contratos de concessão de geração. Uma 
vez que o prazo para exploração é definido contratualmente, este ativo 
intangível de vida útil definida é amortizado pelo prazo de concessão. A 
amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os 
benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia. 
A amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos 
aos seus valores residuais durante a vida útil regulatória estimada. Ativos 
intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica 
e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que 
houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método 
de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no 
mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou 
no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são 
contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, 
conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. 
A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na 
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a 
utilização do ativo intangível. Um ativo intangível é desreconhecido quando 
da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o controle do ativo 
relacionado) ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros 
a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do 
desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício
3.7. Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato 
é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, 
se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado 
por um período em troca de contraprestação. A Companhia reconhece um 
ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do 
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, 
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 
ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data 
de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e 
uma estimativa dos custos a serem incorridos pela Companhia na desmontagem 
e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou 
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições 
do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. 
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear 
desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que a 
Companhia tenha expectativa de exercer a opção de compra. Nesse caso, o 
ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, 
que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o 
ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao 
valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações 
do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado 
inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não 
são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros explícita no 
arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela 
taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Companhia determina sua 
taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes 
externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do 
contrato e o tipo do ativo arrendado. O passivo de arrendamento é mensurado 
pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado 
quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante 
de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera 

que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia 
alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão 
ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o 
passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no 
resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
3.8. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não 
financeiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo 
o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão 
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Nesse caso, o valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade 
geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio ponderado 
de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor 
justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, 
com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e 
interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis 
neste sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os 
cálculos dispostos neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis 
de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros 
indicadores disponíveis. A Companhia baseia sua avaliação de redução ao 
valor recuperável com base nas previsões e nestes orçamentos financeiros 
detalhados, os quais são elaborados separadamente pela administração 
para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. 
As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem 
o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é 
calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o quinto ano. Em 31 
de dezembro de 2021, não foram observados indicativos de que os ativos 
relevantes da Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu 
valor recuperável líquido.
3.9. Provisões: As provisões para processos judiciais são reconhecidas 
quando a Companhia (i) tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor tiver sido 
estimado com segurança. Quando houver 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.
3.10. Imposto de renda e contribuição social – Lucro presumido: O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados 
com base na presunção de receitas. A partir da receita bruta, aplica-se 8% e 
12%, respectivamente. Depois de determinados os valores de acordo com 
estes percentuais, deverão ser adicionadas em sua integralidade às demais 
receitas para a formação da base de cálculo do lucro presumido. Sobre a 
base apurada anteriormente, trimestralmente aplicam-se para o imposto de 
renda as seguintes alíquotas: a) 15% de Imposto de Renda sobre o total da 
base de cálculo; b) 10% de adicional sobre a parcela do lucro presumido que 
exceder a R$ 60, ou no caso de início ou encerramento de atividades no 
trimestre, ao limite equivalente ao resultado da multiplicação de R$ 20 pelo 
número de meses do período de apuração. Sobre a base de cálculo apurada 
anteriormente, para contribuição social, aplica-se a alíquota de 9%. O imposto 
corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, 
a taxas de impostos decretadas ou substancialmente decretadas na data de 
apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos 
a pagar com relação aos exercícios anteriores, se existente.
3.11. Pronunciamentos novos ou alterados que estão vigentes em 31 
de dezembro de 2021: A Companhia avaliou os novos pronunciamentos ou 
alterações realizadas aos pronunciamentos já existentes, e quando aplicável, 
os implementou conforme requerido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”). As novas normas contábeis ou aquelas alteradas 
que passaram a vigorar para períodos anuais iniciados em ou após 1º de 
janeiro de 2021 estão evidenciadas a seguir: Alterações ao CPC 06 (R2) - 
Arrendamentos: O CPC 06 (R2) foi alterado com o objetivo de determinar 
os procedimentos e critérios contábeis para o devido registro de benefícios 
concedidos aos arrendatários pelos arrendadores através de alterações 
de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. 
A alteração em questão permite a utilização de um expediente prático para 
a contabilização de alterações contratuais temporárias em decorrência da 
Covid-19, que devem, obrigatoriamente, atender a todas as características 
descritas a seguir: (a) A alteração nos pagamentos do arrendamento resulta 
em uma contraprestação revista para o arrendamento que é substancialmente 
igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente 
anterior à alteração; (b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento 
afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 
de junho de 2021; e (c) Não há alteração substancial de outros termos e 
condições do contrato de arrendamento. A revisão do CPC 06 (R2), bem como 
a aplicação do expediente prático não resultaram em alterações materiais para 
a política contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada pela 
Companhia. Alterações aos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 – Instrumentos 
financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos 
financeiros: Os pronunciamentos contábeis supracitados foram alterados em 
virtude da recente reforma realizada sobre as taxas interbancárias oferecidas 
(IBORs), tais taxas são referências de juros, como por exemplo, LIBOR, 
EURIBOR e TIBOR. Dessa forma, o IASB emitiu a reforma da taxa de juros 
de referência que resultou na alteração do CPC 40 e CPC 48. Tais alterações 
modificam, principalmente, as exigências específicas de contabilização de 
hedge para permitir a manutenção da contabilização destes instrumentos de 
proteção durante o período de incerteza gerado pela reforma da taxa de juros 
de referência.A Companhia não possui transações sujeitas à taxa variável 
vinculada à LIBOR.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021: Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica S.A., em cumprimento às 
suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhada 
do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
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3.12. Pronunciamentos novos ou alterados, mas ainda não vigentes: Não se espera que as seguintes normas 
novas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. Se aplicável aos negócios da 
Companhia, os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados assim que sua adoção entrar em vigor.
Pronunciamentos novos ou 
alterados Natureza da alteração Vigente para períodos anuais 

iniciados em ou após

CPC 27 – Imobilizado 
Prover guidance para a contabilização 
transações que envolvem venda de itens 
produzidos antes do ativo estar disponível 
para uso – recursos antes do uso pretendido

1° de janeiro de 2022

CPC 25 – Provisões,  
Passivos Contingentes e  
Ativos contingentes

Contratos onerosos – custo de cumprimento 
do contrato 1º de janeiro de 2022

CPC 26 (R1) – Apresentação 
das Demonstrações contábeis

Requisitos para classificação de passivo 
circulante e não circulante 1° de janeiro de 2023

CPC 50 - Contratos de seguro Adoção inicial 1° de janeiro de 2023
CPC 32 – Tributos sobre o 
Lucro

Imposto diferido relacionado a ativos e 
passivos decorrentes de uma única transação 1° de janeiro de 2023

CPC 36 (R3) – Demonstrações 
Consolidadas e CPC 18 (R2) 
– Venda ou Contribuição de 
Ativos entre um Investidor e sua 
Coligada ou Joint venture

Prover guidance para situações que envolvem 
a venda ou contribuição de ativos entre 
investidor e suas coligadas

Ainda não determinado pelo CFC

3.13. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração. Áreas consideradas significativas, que 
requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: perda por redução ao valor recuperável 
de ativos não financeiros, perda esperada para crédito de liquidação duvidosa, provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas, provisão para desmantelamento, arrendamentos e instrumentos financeiros. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a Companhia faz uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações disponíveis, 
bem como adota premissas que impactam os valores divulgados das receitas, despesas, ativos e passivos e, as 
divulgações de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por 
pareceres elaborados por especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores 
que entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas são revisadas periodicamente 
no curso ordinário dos negócios. Contudo, deve ser considerado que há uma incerteza inerente relativa à determinação 
dessas premissas e estimativas, o que poderá levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil 
do referido ativo ou passivo em períodos futuros na medida em que novas informações estejam disponíveis. Estimativas 
e premissas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas, pelo menos, 
anualmente. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes 
de incerteza em estimativas na data de reporte, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: provisão para desmantelamento e provisão para 
processos judiciais.
4. Caixa e equivalentes de caixa:

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e contas correntes bancárias - 5.227
Aplicações financeiras - CDB - Certificado de depósito bancário (a) 7.090 32.972
Total aplicações financeiras 7.090 32.972
Total de caixa e equivalentes de caixa 7.090 38.199
(a) As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”), com 
conversibilidade imediata e liquidez diária, sendo remunerados pelo Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), 
portanto, já reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida do resultado do exercício. Essas aplicações estão 
mantidas em bancos de primeira linha, podendo ser resgatada a qualquer tempo.
5. Títulos e valores mobiliários:

31/12/2021 31/12/2020
Fundos de investimentos não exclusivos 1.802 -
Total de títulos e valores mobiliários 1.802 -
A Companhia aplica uma parcela do seu caixa em fundos de investimento exclusivos das empresas do Grupo Enel, 
administrados por Asset de primeira linha. Esses fundos são classificados como renda fixa, possuem alta liquidez e 
buscam retorno compatível com o benchmark que é a taxa CDI através de carteira composta majoritariamente por 
títulos públicos e letras financeiras. Em 31 de dezembro de 2021 os fundos apresentaram uma rentabilidade média 
de 86,39% no ano.
6. Contas a receber de clientes:

A vencer
Vencidos 

até 90 dias
Vencidos há 

mais de 90 dias 31/12/2021 31/12/2020
Energia Elétrica de Curto Prazo -CCEE 2.673 9.339 938 12.950 9.066
Suprimento de Energia - ACR - Ambiente 
 de contratação regulado 2.773 188 501 3.462 13.369
Ressarcimento 9.881 - - 9.881 9.083

15.327 9.527 1.439 26.293 31.518
Perdas esperadas para créditos de  
 liquidação  duvidosa - - (877) (877) (569)

15.327 9.527 562 25.416 30.949
Circulante 16.333 21.866

Não circulante 9.083 9.083
O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 30 dias, 
contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda. As transações de energia no mercado de curto prazo 
(MRE e SPOT) são liquidadas de acordo com as regras de mercado e com as Resoluções da ANEEL. A energia 
de curto prazo normalmente é liquidada em até 60 dias após o mês de sua ocorrência.  Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possui o ativo de R$9.881 (R$9.083 em 2020), referente ao ressarcimento do Mercado Regulado, 
sendo R$ 9.083 classificados no não circulante. Os ressarcimentos apurados são determinados em função dos 
Contratos de Compra de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) por Disponibilidade, firmados a partir dos Leilões 
de Energia Nova (LEN), Leilões de Fontes Alternativas (LFA) e Leilões de Energia Existente (LEE), e dos Contratos 
de Energia de Reserva (CER) por Disponibilidade, firmados a partir dos Leilões de Energia de Reserva (LER). As 
regras de “Medição Contábil” e “Garantia Física” desses contratos fornecem as informações para cálculo dos recursos 
energéticos comprometidos com os contratos por disponibilidade. Estas informações são utilizadas para apuração das 
eventuais infrações relacionadas basicamente às indisponibilidades e aos déficits de geração relacionados às usinas 
não hidráulicas que atendem os produtos associados a estes contratos. Os pagamentos e recebimentos, devidos 
a título de ressarcimento, calculados segundo regras de “Medição Contábil” e “Garantia Física” são utilizados na 
consolidação dos resultados dos agentes envolvidos na contratação por disponibilidade visando a liquidação financeira 
destas quantias de forma a atender o disposto nos contratos. A dinâmica de apuração do ressarcimento é anual. O 
mecanismo de apuração anual segue as regras de comercialização que estabelecem que a produção de energia não 
entregue deve ser considerada de acordo com o valor médio anual contratado (“flat”). Este mecanismo visa realizar 
o acerto financeiro em virtude da diferença positiva entre o montante contratado e o montante gerado no período 
de apuração correspondente à receita fixa anual paga (ciclo contratual). A movimentação da provisão para perdas 
esperadas de créditos de liquidação duvidosa, é a seguinte:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo no inicio do exercício (569) (421)
Adições (344) (219)
Reversões 36 71
Saldo no final do exercício (877) (569)
A provisão para perdas de créditos esperadas é constituída nos valores a receber ou saldo da dívida parcelada, a 
análise realizada pela Companhia é determinada através de avaliações individuais aplicando premissas e políticas 
consistentes , bem como julgamentos adequados sobre os valores a receber de seus clientes, avaliando os riscos 
associados a cada cliente e a probabilidade deste deixar de honrar com àquilo que é estabelecido no contrato 
celebrado entre as partes, essa análise é feita desde o reconhecimento inicial do direito de receber a contraprestação 
financeira pelo serviço prestado e produto vendido. Adicionalmente, a Companhia também considera no modelo de 
determinação de perda esperada a existência de garantias reais.
7. Transações com partes relacionadas: Conforme detalhado na nota explicava nº 16, em 4 de novembro de 2021 
foi aprovada a incorporação da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (“EGP Brasil” ou “antiga controladora”) 
pela Enel Brasil S.A., e, como resultado desta incorporação, a EGP Brasil foi extinta e a Enel Brasil S.A. tornou-se 
sua sucessora e detentora dos saldos patrimoniais, inclusive com partes relacionadas, antes detidos pela antiga con-
troladora. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos de transações com partes relacionadas podem ser assim 
resumidos:

31/12/2021 31/12/2020

Natureza Parte relacionada

Ativo  
Circu-
lante

Passivo 
Circu-
lante

Receita 
(despe-

sa)

Ativo  
Circu-
lante

Passivo 
Circu-
lante

Receita 
(despe-

sa)

Refe-
rên-
cia

Compra e 
venda 
de energia

Centrais Elétricas Cachoreira Dourada S.A - - - 623 2.479 (16.484) (ii)
Enel Distribuição Ceará - - - 103 - (980)
Enel Distribuição Rio de Janeiro - - - 98 - (1.159)
Enel Distribuição Goiás - - - 220 - (2.095)
Enel Distribuição São Paulo 310 - 2.254 237 - (2.153)
Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 
15 S.A - - 646 - - -
Enel Trading Brasil 736 2.203 7.374 - - -
Enel Green Power Paranapanema S.A. - 64 (753) - - -
Ampla Energia e Servicos S.A. 275 - 1.228 - - -
Celg Distribuição S.A. Celg D. 303 - 2.219 - - -
Companhia Energetica do Ceará - Coelce 142 - 1.038 - - -
Enel Green Power São Gonçalo 14 - - 941 - - -

Transmissão 
de energia 

Enel CIEN - Companhia de Interconexão 
Energética - 3 (29) - 2 31 (iii)

Compartilha-
mento das 
despesas  
comuns 
do grupo / 
transferênica 
de custos / 
repasse de 
despesas

Enel Brasil S.A - 24.310 (1.873) - - - (i) / 
(v)

Enel Green Power Brasil Participações Ltda - - - - 22.120 2.169
Enel Green Power Pau Ferro - - - - 67 -
Enel Green Power Delfina a Eólica S.A - 259 - - 259 -
Enel Green Power Horizonte MP Solar S.A - 249 - - 249 -
Enel Green Power Ituperava Solar S.A - 194 - - 194 -
Enel Green Power Salto Apiacás S.A - 1.204 - - 1.146 -
Enel Green Power São Judas Eólica - 10 - - 10 -
Socibe Energia S.A - 6 - - 6 54
Enel Green Power Tacaicó S.A - 67 - - - -
Enel Green Power Desenvolvimento Ltda - - - - 65 -
Enel Green Power Morro do Chapéu II  
Eólica S.A 2 4.262 - 2 4.262 -
Enel Green Power Ventos de Santa  
Esperança 08 S.A. 66 - - - -
Enel Power do Brasil Ltda - 4 - - 4 -

Suporte  
Operacional Enel Green Power S.P.A - 41.785 - - 42.212 - (iv)

1.834 74.620 13.045 1.283 73.075 (20.617)
(i) O passivo se refere basicamente a repasse de despesas com viagens, custo de pessoal, juros de empréstimos, 
despesas pagas da EGP Morro do Chapéu I Eólica e compra do projeto eólico de terceiros; (ii) O saldo de contas a 
receber refere-se a valores repassados pela Companhia relacionados a venda de energia; (iii) O saldo de contas a 
pagar para a Enel Cien refere-se à custos de transmissão de energia; (iv) Os saldos a pagar se referem a alocação 
de custos de suporte de funcionários da matriz no projeto de construção do parque eólico. Em função de tais gastos 
estarem atrelados à construção dos parques eólicos, definidos como ativos qualificáveis, eles foram capitalizados 
como parte dos custos de construção e formação dos ativos. A redução do saldo é em decorrência da variação 
cambial; (v) O saldo de contas a pagar se referem a valores repassados à Companhia relacionados a custos com 
pessoal incorridos nas atividades e repasse de despesas. Em 2021 a Companhia não realizou pagamentos para partes 
relacionadas, no que se refere ao contrato de fruição de utilidades comuns, embora tenha havido reconhecimento de 
obrigações relativas a este contrato. Outros pagamentos realizados para partes relacionadas se referem aos encargos 
de uso da rede para Cien, integrante do SIN – Sistema Interligado Nacional e compra de energia, bem como compra 
e venda de energia. Remuneração dos Administradores: Tendo em vista que os Administradores prestam serviços 
e são remunerados em demais sociedades do Grupo, tendo seus custos compartilhados, não há remuneração de 
Administradores na Companhia em 2021.
8. Cauções e depósitos em garantia
Instituição Tipo de caução / depósito 31/12/2021 31/12/2020
BNDES Conta centralizadora 3.494 1.526
BNDES Reserva de O&M 5.008 1.128
BNDES Reserva do serviço da dívida BNDES 1.187 4.898

9.689 7.552

O saldo de R$ 9.689 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 7.552 em 2020) é composto por valores em garantia conforme 
definido no contrato de financiamento com o BNDES, seguindo os conceitos destacados abaixo: a) Conta centralizadora: 
conta corrente constituída exclusivamente para a arrecadação dos recursos decorrentes dos direitos cedidos no 
contrato de financiamento do BNDES; b) Reserva de O&M: conta corrente composta por aportes equivalentes a 25% 
do valor anual dos pagamentos dos contratos de O&M; c) Conta Reserva do Serviço da Dívida do BNDES: conta 
corrente para a qual é transferido o valor necessário para perfazer o saldo integral mínimo de (i) 3 vezes o valor da 
última prestação do serviço da dívida, caso o ICSD apurado seja igual ou superior a 1,20 ou (ii) 6 vezes o valor da 
última prestação do serviço da dívida, caso o ICSD apurado seja inferior a 1,20. 
9. Imobilizado: A movimentação do ativo imobilizado nos exercícios de 2021 e 2020 está demonstrada a seguir:

Vida útil / Tempo 
remanescente de 
contrato (anos)

31/12/2020 31/12/2021
Valor 

líquido
Desman-

telamento Adição
Depre-
ciação

Transfe-
rência

Valor 
líquido

Edificações, obras civis e benfeitorias         30 62.126 (1.329) - - (486) 60.311
Máquinas e equipamentos 30 406.608 - - - 1.011 407.619
Linhas de transmissão 30 10.563 - - - - 10.563

479.297 (1.329) - - 525 478.493
Depreciação acumulada em serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias (4.832) - - (2.067) - (6.899)
Máquinas e equipamentos (32.241) - - (13.611) - (45.852)
Linhas de transmissão (790) - - (352) - (1.142)
Arrendamento - CPC 06 (588) - - (359) - (947)

(38.451) - - (16.389) - (54.840)
Em curso
Máquinas e equipamentos 1.146 - 4.812 - (525) 5.433

1.146 - 4.812 - (525) 5.433
Arrendamento - CPC 06
Outros 30 7.182 - 2.118 - - 9.300

7.182 - 2.118 - - 9.300
Total do imobilizado 449.174 (1.329) 6.930 (16.389) - 438.386

Vida útil / Tempo 
remanescente de 
contrato (anos)

31/12/2019 31/12/2020
Valor 

líquido
Desman-

telamento Adição
Depre-
ciação

Transfe-
rência

Valor 
líquido

Edificações, obras civis e benfeitorias         30 62.338 (419) - - 207 62.126
Máquinas e equipamentos 30 406.125 - - - 483 406.608
Linhas de transmissão 30 10.458 - - - 105 10.563

478.921 (419) - - 795 479.297
Depreciação acumulada em serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias (2.760) - - (2.072) - (4.832)
Máquinas e equipamentos (18.713) - - (13.528) - (32.241)
Linhas de transmissão (442) - - (348) - (790)
Arrendamento - CPC 06 (296) - - (292) - (588)

(22.211) - - (16.240) - (38.451)
Em curso
Máquinas e equipamentos 100 - 1.841 - (795) 1.146

100 - 1.841 - (795) 1.146
Arrendamento - CPC 06
Outros 30 6.528 - 654 - - 7.182

6.528 - 654 - - 7.182
Total do imobilizado 463.338 (419) 2.495 (16.240) - 449.174
10. Intangível: O saldo do intangível em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 14.082 (R$ 14.612 em 31 de de-
zembro de 2020) é referente à aquisição do direito de uso do projeto de geração eólica de terceiros. Os referidos 
ativos serão amortizados linearmente com base na vida útil remanescente da autorização. A movimentação do ativo 
intangível nos exercícios de 2021 e 2020 está demonstrada a seguir:

Em servico Total
Custo Amortização acumulada Valor líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 15.892 (751) 15.141 15.141
  Amortização - (529) (529) (529)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 15.892 (1.280) 14.612 14.612
  Amortização - (530) (530) (530)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 15.892 (1.810) 14.082 14.082
11. Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fornecedores é composto pelas obrigações a pagar aos fornecedores 
referentes às aquisições dos itens que compõem a infraestrutura operacional da Companhia.

31/12/2021 31/12/2020
Encargo de Uso da Rede 247 16
Materiais e serviços 2.722 1.295
Total 2.969 1.311
12. Obrigações por arrendamentos: Os contratos de arrendamento estão relacionados às terras onde estão imple-
mentados os parques eólicos.

31/12/2021
Valor  

nominal Vencimento
Média ponderada 

 de meses
Tipo de 

amortização
Encargos  

financeiros
Obrigações por arrendamento:

Terrenos 9.150 15.463 31/08/2048 328,50 Mensal
de 9,31% a.a. até 

13,11% a.a
Total 9.150 15.463
Circulante 243 1.331
Não circulante 8.907 14.132
De acordo com o pronunciamento CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil, para os contratos de 
arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu em 31 de dezembro de 2021 o passivo dos pagamentos futuros 
de tais contratos, R$ 243 no passivo circulante e R$ 8.907 no passivo não circulante, (R$ 1.331 e R$ 14.132 em 31 
de dezembro de 2020, respectivamente) em contrapartida ao direito de uso do ativo arrendado (nota explicativa 8). 
Abaixo demonstramos a movimentação da obrigação por arrendamentos:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do exercício 7.152 6.618
     Remensuração 2.118 -
     Amortizações principal (1.146) (376)
     Encargos provisionados 1.026 910
Saldo no final do exercício 9.150 7.152
Circulante 243 227
Não circulante 8.907 6.925
13. Empréstimos e financiamentos: A composição e detalhamento do saldo de empréstimos e financiamentos, está 
apresentada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Instituição Remunerção Vencimento Principal
Custo de 

transação
Juros e  

atualizações Total Total
BNDES TJLP + 1,52% 15/12/2035 147.358 (3.851) 433 143.940 154.175
Circulante 10.526 (275) 433 10.684 10.706
Não Circulante 136.832 (3.576) - 133.256 143.469
A movimentação de empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:

Circulante Não circulante Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 - - -
 Captações - 163.820 163.820
 Encargos provisionados 5.990 - 5.990
 Transferências 16.090 (16.090) -
 Amortizações (5.937) - (5.937)
 Encargos pagos (5.576) - (5.576)
 Apropriação dos Custo de transação 139 (4.261) (4.122)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.706 143.469 154.175
 Encargos provisionados 9.496 - 9.496
 Transferências 10.213 (10.213) -
 Amortizações (10.526) - (10.526)
 Encargos pagos (9.477) - (9.477)
 Custo de transação 272 - 272
Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.684 133.256 143.940
Cronograma de amortização da dívida:

2023 2024 2025 2026 Após 2027 Total
 10.250 10.250 10.250 10.252 92.254 133.256

Garantias: Para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações, o contrato de empréstimos conta com as seguintes 
garantias: • A controladora direta Enel Brasil S.A. como interveniente. • Penhor das ações da interveniente Enel Brasil 
S.A.; • Fiança bancária contratada pela controladora indireta Enel SpA; e • Cessão fiduciária de direitos creditórios, via 
constituição de contas reserva. Índice de cobertura do serviço da dívida:

Contratos
Descrição do índice de Cobertura do 

Serviço da Dívida (ICSD)
Periodicidade de apuração 

 dos Índices
Empréstimos e financiamentos:

BNDES ICSD - Geração de Caixa/Serviço da Dívida Anual
 (i) Geração de caixa para fins de cálculo dessa obrigação refere-se a (+) EBITDA do ano de referência, conforme item 
(iii); (-) imposto de renda e contribuição apurados no exercício, líquidos de diferimentos; (ii) Serviço da dívida refere-se 
ao somatório de (a) amortização de principal e pagamento de juros do sub crédito “A1” ou do crédito “B”, conforme o 
caso, realizados no exercício social; (b) amortização de principal e pagamentos de juros do crédito junto aos credores. 
(iii) EBITDA do ano de referência refere-se ao (+/-) lucro/prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social; (+/-) 
resultado financeiro líquido; (+) depreciação e amortização. Em 31 de dezembro de 2021 o ICSD foi de 2,05 (3,05 em 
31 de dezembro de 2020). O contrato de financiamento determina também a apuração do ICSD (Índice de Cobertura 
do Serviço da Dívida), para fins de ajuste do montante mínimo da Conta Reserva do Serviço da Dívida do BNDES, 
conforme explicitado nas definições das contas, na nota explicativa nº 8.
14. Impostos, taxas e contribuições a recolher: O saldo de imposto de renda e contribuição social em 31 de dezem-
bro de 2021 é zero (R$ 527 em 31 de dezembro de 2020). Os outros tributos a pagar são como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Contribuição para financiamento da seguridade social- COFINS  78  307 
Programa de integração social - PIS  17  66 
Instituto nacional de seguridade social - INSS  -  81 
Imposto de renda retido na fonte - IRRF  14  - 
Imposto sobre serviços - ISS  514  505 
Provisão de tributos sobre remessa ao exterior  2  - 
Outros  38  16 
Total  663  975 
15. Provisão para desmantelamento: A provisão para desmantelamento está relacionada com a desmontagem e 
remoção de instalações e equipamentos, limpeza de terrenos e restauração ao seu estado original, dessa forma, a 
provisão é reconhecida como parte dos custos do ativo imobilizado e a atualização financeira no resultado, conforme 
movimentação abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do exercício  1.958  2.247 
Revisão de estimativa  (1.329)  (419)
Atualização financeira  142  130 
Saldo no final do exercício  771  1.958 
16. Patrimônio líquido: 16.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social da Companhia é de R$ 
248.138, dividido em 248.138 mil ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão 
de R$1,00 (um real) cada, distribuídas da seguinte forma: Em 4 de novembro de 2021, foi aprovada a incorporação 
da EGP Brasil Participações Ltda. pela Enel Brasil S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. 
Considerando que a incorporadora e a incorporada fazem parte do mesmo grupo econômico no exterior e que ambas 
as Companhias possuem o mesmo controlador, a incorporação está inserida em um projeto de simplificação da estru-
tura societária, do qual resultará maior eficiência administrativa e reforçando a sua capacidade econômico-financeira. 
Como resultado desta incorporação, a EGP Brasil Participações Ltda. foi extinta de pleno direito e a Enel Brasil 
tornou-se sua sucessora e detentora das participações em controladas da incorporada. Dessa forma, a Enel Brasil 
passou a ser a controladora da Companhia. 16.2. Reserva legal: É constituída mediante a apropriação ao final do 
exercício de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, a 
qual não poderá exceder 20% do capital social. 16.3. Reserva estatutária: Conforme artigo 21 do Estatuto Social da 
Companhia, o lucro remanescente (após destinações a reserva de legal e dividendos mínimos obrigatórios), ressal-
vada deliberação em contrário da Assembleia Geral, será destinada a formação de reserva para reforço de capital de 
giro, observado o disposto no artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações. Tal reserva trata-se de reserva estatutária 
com as seguintes características: (i) sua finalidade é preservar a integridade do patrimônio social e a capacidade de 
investimento da Companhia; (ii) será destinado à Reserva para Reforço de Capital de Giro o saldo remanescente do 
lucro líquido de cada exercício, após a constituição de reserva legal, a distribuição de dividendo mínimo obrigatório 
de 25% e constituição de reservas de lucros previstas no estatuto da Companhia e proposta pela Administração; (iii) 
a Reserva para Reforço de Capital de Giro deverá observar o limite previsto no Artigo 199 da Lei das Sociedades 
por Ações; e (iv) a reserva poderá ser utilizada para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos 
acionistas. A Assembleia Geral Extraordinária de 16 de dezembro de 2021 da Companhia deliberou e aprovou a dis-
tribuição de dividendos adicionais do saldo constante na reserva para reforço de capital de giro, no montante de R$ 
50.791, pagos de forma integral dentro do exercício de 2021. 16.4. Distribuição de resultado: O estatuto social da 
Companhia determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma 
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do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício  14.909  259 
(-) Reserva Legal  (745)  (13)
Lucro líquido ajustado  14.164  246 
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  (3.541)  (62)
Reserva estatutária  -  (184)
Reserva para reforço de capital de giro  (10.623)  - 
 Saldo a destinar  -  - 
17. Receita operacional líquida: 2021 2020
Suprimentos de energia elétrica  118.830  72.100 
Total da receita operacional bruta  118.830  72.100 
(-) Deduções da receita
 COFINS  (3.812)  (2.162)
 PIS  (826)  (469)
 Taxa de fiscalização  (192)  (176)

Total de deduções de receita  (4.830)  (2.807)
Total da receita líquida 114.000 69.293
18. Custo de operação e Despesas gerais e administrativas:

2021 2020

Custo 
do  

serviço

Des-
pesas 

gerais e 
admi-

nistrati-
vas

Provi-
são para 

deve-
dores 

duvido-
sos

Outras 
receitas 

e des-
pesas 
opera-

cionais Total

Custo 
do  

serviço

Des-
pesas 

gerais e 
adminis-
trativas

Provi-
são para 

deve-
dores 

duvido-
sos Total

Pessoal (468) - - - (468) - - - -
Perdas esperadas para créditos 
de liquidação duvidosa - - (344) - (344) - - (219) (219)
Reversão de perdas de créditos 
esperadas - - 36 - 36 - - 71 71
Energia elétrica comprada para 
revenda (a) (37.316) - - - (37.316) (19.237) - - (19.237)
Encargos de uso de rede elétrica (2.725) - - - (2.725) (2.558) - - (2.558)
Suprimento de energia elétrica (20.254) - - - (20.254) - - - -
Material (636) (475) - - (1.111) (124) (3) - (127)
Serviços de terceiros (1.633) (629) - - (2.262) (5.769) (2.426) - (8.195)
Serviços de partes relacionadas 
(nota 7) - (1.874) - - (1.874) - - - -
Aluguéis e arrendamentos (1.160) - - - (1.160) (9) - - (9)
Impostos, taxas e contribuições - - - - - (57) (93) - (150)
Depreciação e amortização (16.031) (888) - - (16.919) (14.404) (2.365) - (16.769)
Seguros (562) - - - (562) (554) - - (554)
(+) Capitalização de pessoal - 66 - - 66 - - - -
Outras receitas (despesas) (388) (4) - 144 (248) (6) (91) - (97)
Total (81.173) (3.804) (308) 144 (85.141) (42.718) (4.978) (148) (47.844)
(a) A variação em energia elétrica comprada para revenda acompanha a variação de receitas com venda de energia 
elétrica e estão relacionadas a comercialização de energia necessária para proteger a Companhia de exposições no 
mercado de curto prazo.
19. Resultado financeiro 2021 2020
 Receitas financeiras 

Renda de aplicações financeiras  1.289  1.343 
Variação cambial - débitos com partes relacionadas  7.518  2.488 
Atualização de créditos tributários  83  - 
Outras receitas financeiras  1.141  1.368 

 Total da receitas financeiras  10.031  5.199 
 Despesas financeiras 

Variação cambial - débitos com partes relacionadas  (7.092)  (14.777)
Variação cambial - outros  (10)  (1)
Custo de transação  (272)  (139)
Juros provisionados sobre obrigações de arrendamento  (1.026)  (910)
Impostos sobre operações financeiras  (42)  (46)
Cartas de fiança e seguros garantia  (1.104)  (570)
Atualização financeira - Desmantelamento  (142)  (130)
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos  (9.496)  (5.990)
Outras despesas financeiras  (9)  (708)

 Total da despesas financeiras  (19.193)  (23.271)
 Total  (9.162)  (18.072)
20. Imposto de renda e contribuição social: 2021 2020
Receita de suprimento de energia elétrica  126.922  72.100 
Base de cálculo presumida do imposto de renda (8%)  10.154  5.768 
Rendimento de aplicações financeiras  1.289  1.343 
Outras receitas  1.367  1.368 
Total base de cálculo  12.810  8.479 
Alíquota do imposto de renda (15%)  (1.922)  (1.272)
Alíquota do imposto de renda (10%), deduzindo do limite do adicional  (1.256)  (824)
Total do imposto de renda  (3.178)  (2.096)
Base de cálculo presumida da contribuição social (12%)  15.231  8.652 
Rendimento de aplicações financeiras  1.289  1.343 
Outras receitas  1.367  1.368 
Total base de cálculo  17.887  11.363 
Alíquota da contribuição social (9%)  (1.610)  (1.022)
Total imposto de renda e contribuição social no resultado  (4.788)  (3.118)
21. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: A Companhia efetua avaliação de seus ativos e passivos 
financeiros em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação 
apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem 
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, as 
estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. 
O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de realização 
estimados. Mensuração do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o 
instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou 
liquidação forçada. O valor justo do caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, créditos/débitos com 
partes relacionadas, 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. Valor justo hierárquico: 
Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a hierarquia fornece 
prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro. A classificação 
dos níveis hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado 
ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do 
valor justo. • Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no 
Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos 
de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo hierárquico, contábil e de 
mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Categoria Nível Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 7.090 7.090 38.199 38.199 
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 16.333 16.333 21.866 21.866 
Créditos com partes relacionadas Custo amortizado 2 1.834 1.834 1.283 1.283 
Cauções e depósitos Custo amortizado 2 9.689 9.689 7.552 7.552 
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 2.969 2.969 1.311 1.311 
Obrigações de arrendamentos Custo amortizado 2 8.907 8.907 6.925 6.925 
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado 2 143.940 128.693 154.175 152.962 
Débitos com partes relacionadas Custo amortizado 2 74.620 74.620 73.075 73.075 
Dividendos a pagar Custo amortizado 2 3.541 3.541 62 62 

A Companhia se encontra exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, os quais são tempestivamente 
monitorados pela Administração. Estes riscos significativos de mercado que afetam os negócios da Companhia e 
podem ser assim resumidos: Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado 
englobam dois tipos de risco principais: (i) risco de taxa de juros; e (ii) risco cambial (que não afeta a Companhia neste 
momento, dado as suas operações atuais). Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo 
dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. Os 
resultados da Companhia estão suscetíveis a variações das taxas de juros incidentes sobre as aplicações financeiras 
em CDBs, que estão atreladas ao CDI. A exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de 
mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas a taxas de juros variáveis 
(CDI e TJLP), além das variações das taxas de juros incidentes sobre as aplicações financeiras em CDBs, as quais 
estão atreladas ao CDI. A Administração entende que o risco de grandes variações nas taxas de juros mencionadas 
é baixo, levando em conta a natureza do investimento e o histórico de variação do indexador, além das perspectivas 
atuais de mercado. Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma 
obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. 
A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais, incluindo depósitos em bancos e 
instituições financeiras mantidos pela Companhia. Contas a receber: A Administração da Companhia entende que o 
risco de crédito se encontra mitigado de forma substancial, em função da reputação destas empresas, mercado onde 
atuam e do histórico de ausência de perda na realização das contas a receber, resultando na avaliação do risco de 
crédito como baixo. Depósitos em bancos e instituições financeiras: Todas as operações da Companhia são realizadas 
com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste 
na possibilidade de a Companhia não ter recurso suficiente para cumprir com seus compromissos em função das 
diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. A abordagem da Companhia na administração 
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações 
ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua 
reputação. Risco operacional: O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos financeiros. A Companhia realiza as atividades de operação e manutenção das suas usinas de acordo com 
as práticas do setor elétrico brasileiro, inclusive realizando sistematicamente as atividades de manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos e instalações. Caso ocorram eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade, a Companhia contratou uma cobertura de seguros de operação sobre máquinas, equipamentos e estrutura 
de obras. Gestão de capital: A política da Companhia é manter uma sólida base de capital para manter a confiança dos 
investidores, credores e mercado e com isso manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora 
o retorno de capital sobre a operação da Companhia em um fator médio ponderado.
22. Seguros: A Companhia adota a política de contratar seguros cujos limites de indenização são considerados sufi-
cientes para cobrir prejuízos com eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos.
As especificações por modalidade de risco estão demonstradas a seguir:

Data de vigência Importância  
Segurada

Limite máximo  
de indenizaçãoRiscos De Até

Risco operacional 31/10/2021 31/10/2022 400.436 6.569.700
Responsabilidade civil 31/10/2021 31/10/2022 N/A 56.407
Para os seguros de responsabilidade civil ambiental, responsabilidade civil administradores e responsabilidade civil 
geral há um valor limite que contempla todas as empresas do grupo.
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Camila Silva de Mello - CRC 1RS083577/O-5
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica S.A. Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica 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, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Enel Green Power Morro do 
Chapéu I Eólica 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 descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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 distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as 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. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6-F-RJ
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
Contador CRC RJ-092563/O-1

www.enel.com.br

SERRA CONCESSÕES S.A.
CNPJ: 03.541.393/0001-39

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Serra Concessões S.A. 
tem por objeto social a participação em empreendimentos e/ou outras socie-
dades comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, especialmente 
na área de concessão de serviços públicos, bem como prestar serviços de 
consultoria e auxiliares, nas mesmas áreas. 2 - Apresentação das DFs.: 
As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas polí-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei 
das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos 
pelo CPC. Em 2021 e 2020, a Cia. não apresentou resultados abrangentes, 
motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. As DFs. 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arre-
dondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra 
forma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do 
exercício findo em 31/12/21. 3 - Resumo das principais práticas contábeis 
adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e 
equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que 
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que es-
tão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm 
conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto pra-
zo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo 
valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pró-rata temporis até a data 
das DFs.. São representadas basicamente por operações compromissadas 
e por CDB com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos 
não excedem o seu valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 

Passivo
Circulante
Impostos e contribruições sociais 21 20
Outros déditos 1 1

22 21
Patrimônio líquido (5)
Capital social 23.000 23.000
Reservas de lucros 8.632 7.570
Ajuste de avaliação patrimonial 257 257

31.889 30.827
Total do passivo 31.911 30.848

Demonstrações dos Resultados em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Notas 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (18) (22)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 12.992 5.283
 Financeiras, líquidas 12 6
Resultado antes do IR e contribuição social 12.986 5.267
 IR e contribuição social (1) -
Lucro líquido do exercício 12.985 5.267

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Capital
social

Reservas  
de lucros

Ajuste 
de ava-

liação 
patri-

monial

Lucros 
acumu-

ladosLegal
Investi-
mento

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/20 23.000 4.444 2.284 257 - 29.985
Lucro líquido do período - - - - 5.267 5.267
Destinação do resultado do 
exercício:
 Reserva legal - 156 - - (156) -
 Dividendos distribuídos - - - - (4.425) (4.425)
 Reserva para investimento - - 686 - (686) -
Saldos em 31/12/20 23.000 4.600 2.970 257 - 30.827
Lucro líquido do período - - - - 12.985 12.985
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - - - -
 Dividendos distribuídos - - - - (11.923) (11.923)
 Reserva para investimento - - 1.062 - (1.062) -
Saldos em 31/12/20 23.000 4.600 4.032 257 - 31.889

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 12.985 5.267
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido:

Equivalência patrimonial (12.992) (5.283)
Lucro líquido ajustado (7) (16)
Variações nos ativos e passivos 7 8

Créditos tributários 6 7
Depósitos judiciais - -
Impostos e contribuições sociais 1 -
Outros déditos - 1

Caixas líquido gerado (aplicado) nas atividades  
  operacionais - (8)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 10.926 5.401

Caixas líquido gerado nas atividades de investimentos 10.926 5.401
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:

Dividendos distribuídos (11.923) (4.425)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (11.923) (4.425)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (997) 968
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 1.206 238
No fim do exercício 209 1.206

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (997) 968

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de 
V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/21.

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 209 1.206
Dividendos a receber 1 1
Créditos tributários (3.b) 82 88

292 1.295
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 20 20
Outros créditos 388 388

408 408
Investimentos (3.c/4) 31.211 29.145

31.619 29.553
Total do ativo 31.911 30.848

c. Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido 
das coligadas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido 
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas 
de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita 
(ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas são elabora-
das para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são 
efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as 
adotadas pela Cia. d. Demais ativos e passivos (circulante e não circu-
lante): Registrados pelos seus valores de custo ou de realização, incluin-
do ganhos ou perdas, quando aplicável. e. Avaliação do valor recuperável 
de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-
cias são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, 
é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável.  Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram identificadas ajustes 
a serem contabilizados. 4 - Investimentos:
Empresa Participação 2021 2020
Concessionária Rio-Teresópolis S.A. 21,35% 31.211 29.263
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-

lizado em 31/12/21 e 2020, está representado por 7.985.249 ações, sendo 
3.992.625 ordinárias e 3.992.624 preferenciais, todas nominativas e sem va-
lor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo 
mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, apu-
rado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela 
Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída median-
te apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20% 
do capital social, em conformidade com o Art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva 
para investimento – Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício 
social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou 
de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente 
por decisão da Assembleia. 6 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos 
financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 
2020, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. 
A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias ope-
racionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes 
riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liqui-
dez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e 
controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites 
impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7 - Even-
tos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da 
presente Demonstração Financeira e a data de divulgação das mesmas e não 
encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das 
normas contábeis pertinentes ao assunto. 

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 44 24.080
Títulos e valores mobiliários 5 3.773 -
Contas a receber de clientes 6 20.777 51.854
Créditos com partes relacionadas 7 6.456 6.189
Cauções e depósitos 8 9.285 7.007
Imposto de renda e contribuição social  
 compensáveis 3.296 61
Outros tributos compensáveis 801 5
Outros créditos 548 1.405

Total do ativo circulante 44.980 90.601
Não circulante
Contas a receber de clientes 6 8.477 8.477
Tributos diferidos 32 -
Imobilizado 9 334.677 345.689
Intangível 10 14.082 14.612

Total do ativo não circulante 357.268 368.778
Total do ativo 402.248 459.379

Notas 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 1.912 950
Empréstimos e financiamentos 11 9.942 9.961
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 1.759
Outras obrigações fiscais 378 614
Débitos com partes relacionadas 7 12.838 11.637
Obrigações por arrendamentos 230 169
Dividendos a pagar 12.696 5.349
Taxas regulamentares 87 -
Outras obrigações 138 278

Total do passivo circulante 38.221 30.717
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 11 124.129 133.642
Obrigações por arrendamentos 7.128 5.456
Provisão para desmantelamento 12 744 1.890

Total do passivo não circulante 132.001 140.988
Patrimônio líquido
Capital social 14 206.050 206.050
Reservas de lucros 25.976 81.624

Total do patrimônio líquido 232.026 287.674
Total do passivo e patrimônio líquido 402.248 459.379

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021 2020

Receita líquida 15 111.498 70.073
Custo do serviço 16 (67.312) (36.892)

Lucro bruto 44.186 33.181
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 16 (6.826) (4.494)
Provisão para devedores duvidosos (464) (161)

Total das despesas operacionais (7.290) (4.655)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos  
 sobre o lucro 36.896 28.526
Resultado financeiro
Receitas financeiras 17 7.100 7.571
Despesas financeiras 17 (12.076) (8.920)

(4.976) (1.349)
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda 31.920 27.177
Imposto de renda e contribuição social 
Correntes 18 (4.904) (4.656)
Diferidos 32 -

Lucro líquido do exercício 27.048 22.521
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Valores expressos em milhares de reais)
2021 2020

Lucro líquido do exercício 27.048 22.521
Total do resultado abrangente do exercício 27.048 22.521

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

(Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucros

Lucros acumuladosCapital social Reserva legal Reserva estatutária Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 355.362 4.226 60.226 - 419.814
Lucro líquido do exercício - - - 22.521 22.521
Redução de capital (149.312) - - - (149.312)
Reserva legal - 1.126 - (1.126) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (5.349) (5.349)
Reserva para reforço de capital de giro - - 16.046 (16.046) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 206.050 5.352 76.272 - 287.674
Dividendos adicionais propostos - - (76.272) - (76.272)
Lucro líquido do exercício - - - 27.048 27.048
Reserva legal - 1.352 - (1.352) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (6.424) (6.424)
Reserva para reforço de capital de giro - - 19.272 (19.272) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 206.050 6.704 19.272 - 232.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

(Valores expressos em milhares de reais)
2021 2020

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 27.048 22.521
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício  
 com o caixa das atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa 464 161
Atualização financeira de contas a receber de arrendamentos 810 710
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos 8.600 5.424
Depreciação e amortização 13.123 13.035
Atualização financeira - Desmantelamento 137 125
Custos de transação 252 (3.822)
Imposto de renda e contrbiução social correntes 4.904 4.656
Imposto de renda e contribuição social diferidos (32) -

55.306 42.810
(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber de clientes 30.613 (5.766)
Créditos com partes relacionadas (267) 300
Tributos a compensar (4.031) 16
Cauções e depósitos vinculados (2.278) (7.007)
Outros créditos 857 (1.083)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 962 (97)
Tributos a pagar/a compensar, líquidos 2.739 628
Débitos com partes relacionadas 1.201 6.347
Outras obrigações (53) (5)

85.049 36.143
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos (8.581) (5.049)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (9.638) (4.036)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 66.830 27.058
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (3.773) -
Aquisição de imobilizado (1.024) (573)
Caixa líquido consumido pelas atividades de  
 investimento (4.797) (573)
Atividades de financiamentos
Pagamentos de obrigações por arrendamento (917) (740)
Captação empréstimos e financiamentos - 152.580
Dividendos pagos (75.349) (8.460)
Redução de capital - (149.312)
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos (9.803) (5.530)
Caixa líquido consumido pelas atividades de  
 financiamentos (86.069) (11.462)
Variação no caixa líquido da Companhia (24.036) 15.023
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 24.080 9.057
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 44 24.080

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

1. Contexto operacional
A Enel Green Power Morro do Chapéu II Eólica S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 30 de janeiro de 2015, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, e tem por objeto social a geração e comercialização 
de energia elétrica de origem eólica, podendo realizar outros serviços afins ou 
complementares relacionados ao seu objeto social, inclusive deter participação 
social no capital social de outras sociedades seja como acionista ou quotista. 
A Companhia explora o potencial eólico de 56 MW no município de Morro 
do Chapéu, estado da Bahia, que foi objeto do Leilão nº 06/2014-ANEEL, 
com contrato vigente até 3 de julho 2050, referente à compra de energia 
proveniente de novos empreendimentos de geração.
1.1. Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas 
e sociedade: Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, a 
Companhia providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos 
de proteção individual, bem como comunicações e recomendações contínuas 
relacionadas a como evitar o contágio por Covid-19. Não obstante, os 
benefícios de saúde disponibilizados desde o início da pandemia, como por 
exemplo, apólices de seguro com cobertura adicional para os profissionais que 
eventualmente forem hospitalizados por decorrência de infecção por Covid-19, 
serão mantidos. Desde a adoção mais ampliada do trabalho remoto, intensificada 
após o início da pandemia, a nova forma de trabalho se demonstrou eficiente e 
com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho em loco. Este resultado só é 
possível pelos constantes investimentos em digitalizações e sistemas realizados 
pela Companhia. Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para 
expansão da prática do trabalho remoto. Monitoramento e plano estratégico: 
A Companhia tem realizado acompanhamento constante relacionado à 
estratégia e manutenção da qualidade dos serviços, bem como à lucratividade 
de seus negócios. Esse monitoramento resultou em informações que puderam 
auxiliar a administração na tomada de decisões estratégicas, como também, 
demonstraram que, apesar de toda crise causada pela pandemia da Covid-19, 
nenhum dos negócios mantidos apresentou indicativos de descontinuidade 
ou perda do seu valor recuperável. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito 
negativo que possa, porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, 
a Administração da Companhia continuará a monitorar suas atividades, 
demandas, resultados operacionais e de suporte, para que possa, de forma 
tempestiva, tomar ações que previnam ou amenizem tais efeitos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação destas 
demonstrações financeiras em 30 de março de 2022.
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Conforme Orientação Técnica OCPC 
07, a Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado 
na gestão da Companhia.
2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico, exceto quando o indicada a base diferente de 
mensuração.
2.3. Moeda funcional, conversão de saldos e transações em moeda 
estrangeira: As demonstrações financeiras são preparadas em reais (R$), 
moeda funcional utilizada pela Companhia. Todos os valores apresentados 
nestas demonstrações financeiras estão expressos em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma. As transações em moeda estrangeira, 
ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registradas de 
acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No final 
de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são 
reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e perdas 
resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos como 
receitas ou despesas financeiras no resultado.
3. Políticas contábeis
3.1. Reconhecimento de contratos com clientes: As receitas são reconhecidas 
pela Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente 
(“CPC 47”). A norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito 
em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente. A Companhia 
reconhece suas receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, 
sendo considerado o valor que se espera receber em troca da transferência 
de bens ou serviços. As receitas são reconhecidas à medida que for provável 
o recebimento da contraprestação financeira entre troca e bens ou serviços 
ora transferidos, considerando também, a capacidade e intenção de seus 
clientes em cumprir com os pagamentos determinados em contrato. Receita de 
venda de energia: As receitas de venda de energia elétrica são reconhecidas 
no resultado de acordo com as regras estabelecidas através do mercado de 
energia elétrica, as quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios 
sobre a quantidade definida em contrato com os clientes. A apuração do volume 
de energia comercializado ocorre em bases mensais ou conforme estabelecido 
em cláusulas contratuais. As receitas de suprimentos de energia elétrica incluem 
também as transações no mercado de curto prazo. As vendas de energia na 
Câmara de Comercialização de Energia (“CCEE”) são reconhecidas pelo valor 
justo da contraprestação a receber quando há um excedente de geração, após 
a alocação de energia no MRE, denominada (“energia secundária”), liquidada 
no mercado SPOT (“mercado de curto prazo”) ao valor do Preço de Liquidação 
das Diferenças (“PLD”) e comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da 
Convenção de Comercialização de energia elétrica.
3.2. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos 
financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e 
determina a classificação no reconhecimento inicial quando é parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. A Companhia, inicialmente, 
mensura seus ativos financeiros ao seu valor justo acrescidos dos custos 
de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo 
por meio do resultado. Para que um ativo seja classificado e mensurado 
pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, este deve gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. Os 
demais ativos que, não estejam estritamente relacionados a pagamentos de 
principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. A classificação dos passivos financeiros no reconhecimento 
inicial é realizada ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros 
ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumento 
de proteção. Todos os passivos são mensurados inicialmente ao seu valor 
justo, e, subsequentemente, são classificados em duas categorias: passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado e passivos financeiros ao 
custo amortizado. Classificação de ativos financeiros e passivos financeiros: 
A Companhia adotou o CPC 48, e seus ativos foram mensurados ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). Desreconhecimento 
(baixa) dos ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos 
de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um 
acordo de “repasse”; e (i) a Companhia transferiu substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu 
o controle sobre o ativo. Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros: 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada 
ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro 
do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos 
de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição 
ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de 
um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis, 
reconhecida na demonstração do resultado. Redução do valor recuperável 
de ativos financeiros: O modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de 
Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com exceção de investimentos 

em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas 
esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para 
a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis 
eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência 
real de perda de crédito nos últimos três anos. A Companhia realizou o 
cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes. 
Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de 
crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas. Instrumentos 
financeiros, apresentação líquida: Os ativos financeiros e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, houver um direito legal atualmente aplicável de 
compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar 
em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa se referem aos 
recursos mantidos em caixa e em conta corrente com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita 
a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, 
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de 
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
3.4. Contas a receber de clientes: O saldo registrado engloba as contas 
a receber com suprimento de energia faturado, registrado pelo valor de custo 
incluindo os respectivos impostos de responsabilidade tributária da Companhia 
e deduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. 
Perda esperada para crédito de liquidação duvidosa (“PECLD”): As perdas 
esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para 
todo período útil do ativo financeiro, ou seja, perdas de crédito que resultam 
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de 
um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na 
experiência de perda de crédito do Grupo Enel cujo modelo permite adoção de 
premissas específicas, como por exemplo, aplicação de garantias e determinação 
e mudança de risco de crédito individual. A Companhia determina percentuais 
de perdas esperadas de crédito (“Expected Credit Losses - ECL”) desde o 
reconhecimento inicial do ativo financeiro, estes percentuais são determinados 
através da expectativa de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade 
de Inadimplência (“Probability of Default - PD”) e o percentual de perda realizada 
em decorrência da inadimplência (“Loss given default - LGD”), os percentuais 
de perda esperada de crédito, ora aplicados, aumentam à medida que os ativos 
financeiros envelhecem. A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível 
a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A 
experiência histórica de perda e crédito da Companhia e a previsão das condições 
econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no futuro.
3.5. Imobilizado: Os itens que compõem o ativo imobilizado da Companhia são 
apresentados ao custo de aquisição ou de construção, líquido de depreciação 
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for 
o caso. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, 
a Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e 
depreciação específica. Todos demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos. O 
valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se 
necessário, na data de encerramento do exercício. O resultado na alienação 
ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença 
entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido no resultado 
do exercício. A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil 
do ativo a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, 
vide nota explicativa nº 8. A depreciação é calculada para amortizar o custo de 
itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando 
o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, as quais se encontram 
alinhadas com os critérios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 674, 
de 11 de agosto de 2015 (vigente a partir de 01 de janeiro de 2016), limitada ao 
período de autorização. Um item do ativo 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) são 
incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 
Desmantelamento de áreas: Representam os gastos futuros estimados 
referentes à obrigação legal de recuperar o meio ambiente e desmobilizar e 
desativar as unidades produtivas, em função da exaustão da área explorada 
ou da suspensão permanente das atividades na área por razões econômicas, 
descontados a valor presente. Desde que exista obrigação legal e seu valor 
possa ser estimado em bases confiáveis, os gastos com desmantelamento de 
áreas são reconhecidos como parte do ativo imobilizado que lhes deu origem 
pelo seu valor presente, obtido por meio de uma taxa de desconto ajustada 
ao risco, tendo como contrapartida o registro de uma provisão no passivo da 
Companhia. A mensuração da provisão para desmantelamento é ao custo, as 
mudanças na mensuração de passivo por desativação, restauração e outros 
passivos similares que resultam das alterações nas estimativas do valor ou 
período do fluxo de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 
necessários para liquidar a obrigação, ou uma mudança na taxa de desconto, 
são adicionadas e deduzidas do custo do respectivo ativo no período corrente. 
As estimativas de desmantelamento de área são revisadas anualmente e 
amortizadas nas mesmas bases dos ativos principais. Os juros incorridos 
pela atualização da provisão são classificados como despesas financeiras.
3.6. Ativo intangível: O ativo intangível corresponde ao direito de exploração de 
concessões é em função dos contratos de concessão de geração. Uma vez que o 
prazo para exploração é definido contratualmente, este ativo intangível de vida útil 
definida é amortizado pelo prazo de concessão. A amortização do ativo intangível 
reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do 
ativo sejam consumidos pela Companhia. A amortização é calculada usando o 
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil regulatória estimada. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados 
ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à perda por redução ao 
valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do 
ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida 
definida são revisados no mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na 
vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros 
desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método 
de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na 
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização 
do ativo intangível. Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda 
(ou seja, a data em que o beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) 
ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua 
utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento 
do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é 
reconhecido na demonstração do resultado do exercício.
3.7. Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato 
é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, 
se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado 
por um período em troca de contraprestação. A Companhia reconhece um 
ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do 
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, 
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 
ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data 
de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e 
uma estimativa dos custos a serem incorridos pela Companhia na desmontagem 
e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou 
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições 
do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. 
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear 
desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que a 
Companhia tenha expectativa de exercer a opção de compra. Nesse caso, o 
ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, 
que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o 
ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao 
valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações 
do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado 
inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não 
são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros explícita no 
arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela 
taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Companhia determina sua 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes 
externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do 
contrato e o tipo do ativo arrendado. O passivo de arrendamento é mensurado 
pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado 
quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante 
de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera 
que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia 
alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão 
ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o 
passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no 
resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
3.8. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não 
financeiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo 
o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão 
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Nesse caso, o valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade 
geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio ponderado 
de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor 
justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, 
com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e 
interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis 
neste sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os 
cálculos dispostos neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis 
de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros 
indicadores disponíveis. A Companhia baseia sua avaliação de redução ao 
valor recuperável com base nas previsões e nestes orçamentos financeiros 
detalhados, os quais são elaborados separadamente pela administração 
para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. 
As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem 
o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é 
calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o quinto ano. Em 31 
de dezembro de 2021, não foram observados indicativos de que os ativos 
relevantes da Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu 
valor recuperável líquido.
3.9. Provisões: As provisões para processos judiciais são reconhecidas 
quando a Companhia (i) tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor tiver sido 
estimado com segurança. Quando houver 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.
3.10. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no 
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. a) Imposto corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas 
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais 
correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. b) 
Imposto diferido: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data 
do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. 
Ativos fiscais diferidos são reconhecidos em relação aos créditos e perdas 
tributários e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em 
que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os 
quais serão utilizados. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado 
em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável 
que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do 
ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados 
são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em 
que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos 
fiscais diferidos sejam recuperados. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Tributo diferido 
relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é 
reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens 
de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou 
o tributo diferido, no resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido. 
O imposto diferido ativo e passivo são compensados somente se atenderem 
os critérios estabelecidos na norma contábil.
3.11. Pronunciamentos novos ou alterados que estão vigentes em 31 
de dezembro de 2021: A Companhia avaliou os novos pronunciamentos ou 
alterações realizadas aos pronunciamentos já existentes, e quando aplicável, os 
implementou conforme requerido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). As novas normas contábeis ou aquelas alteradas que passaram 
a vigorar para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 
estão evidenciadas a seguir: Alterações ao CPC 06 (R2) - Arrendamentos: 
O CPC 06 (R2) foi alterado com o objetivo de determinar os procedimentos e 
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critérios contábeis para o devido registro de benefícios concedidos aos arrendatários pelos arrendadores através de 
alterações de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. A alteração em questão permite 
a utilização de um expediente prático para a contabilização de alterações contratuais temporárias em decorrência 
da Covid-19, que devem, obrigatoriamente, atender a todas as características descritas a seguir: (a) A alteração nos 
pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é substancialmente 
igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; (b) Qualquer redução 
nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho 
de 2021; (c) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento. A revisão do 
CPC 06 (R2), bem como a aplicação do expediente prático não resultaram em alterações materiais para a política 
contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada pela Companhia. Alterações aos CPC 38, CPC 40 
(R1) e CPC 48 - Instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos financeiros: 
Os pronunciamentos contábeis supracitados foram alterados em virtude da recente reforma realizada sobre as taxas 
interbancárias oferecidas (IBORs), tais taxas são referências de juros, como por exemplo, LIBOR, EURIBOR e TIBOR. 
Dessa forma, o IASB emitiu a reforma da taxa de juros de referência que resultou na alteração do CPC 40 e CPC 
48. Tais alterações modificam, principalmente, as exigências específicas de contabilização de hedge para permitir a 
manutenção da contabilização destes instrumentos de proteção durante o período de incerteza gerado pela reforma 
da taxa de juros de referência. A Companhia não possui transações sujeitas à taxa variável vinculada à LIBOR.
3.12. Pronunciamentos novos ou alterados, mas ainda não vigentes: Não se espera que as seguintes normas 
novas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. Se aplicável aos negócios da 
Companhia, os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados assim que sua adoção entrar em vigor.

Pronunciamentos novos ou alterados Natureza da alteração
Vigente para períodos  

anuais iniciados em ou após

CPC 27 - Imobilizado 
Prover guidance para a contabilização tran-
sações que envolvem venda de itens pro-
duzidos antes do ativo estar disponível para 
uso - recursos antes do uso pretendido

1º de janeiro de 2022

CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos contingentes

Contratos onerosos - custo de cumprimento 
do contrato 1º de janeiro de 2022

CPC 26 (R1) - Apresentação das
Demonstrações contábeis

Requisitos para classificação de passivo cir-
culante e não circulante 1º de janeiro de 2023

CPC 50 - Contratos de seguro Adoção inicial 1º de janeiro de 2023
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro Imposto diferido relacionado a ativos e pas-

sivos decorrentes de uma única transação 1º de janeiro de 2023
CPC 36 (R3) - Demonstrações Consoli-
dadas e CPC 18 (R2) - Venda ou Con-
tribuição de Ativos entre um Investidor e 
sua Coligada ou Joint venture

Prover guidance para situações que envol-
vem a venda ou contribuição de ativos entre 
investidor e suas coligadas

Ainda não determinado pelo 
CFC

3.13. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração.  Áreas consideradas significativas, que 
requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: perda por redução ao valor recuperável 
de ativos não financeiros, perda esperada para crédito de liquidação duvidosa, provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas, provisão para desmantelamento, arrendamentos e instrumentos financeiros. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a Companhia faz uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações disponíveis, 
bem como adota premissas que impactam os valores divulgados das receitas, despesas, ativos e passivos e, as 
divulgações de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por 
pareceres elaborados por especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores 
que entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas são revisadas periodicamente 
no curso ordinário dos negócios. Contudo, deve ser considerado que há uma incerteza inerente relativa à determinação 
dessas premissas e estimativas, o que poderá levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil 
do referido ativo ou passivo em períodos futuros na medida em que novas informações estejam disponíveis. Estimativas 
e premissas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas, pelo menos, 
anualmente. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes 
de incerteza em estimativas na data de reporte, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: provisão para desmantelamento e provisão de 
perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa.
4. Caixa e equivalentes de caixa:

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e contas correntes bancárias - 6.701
Aplicações financeiras
CDB - Certificado de depósito bancário (a) 44 17.379
Total aplicações financeiras 44 17.379
Total de caixa e equivalentes de caixa 44 24.080
(a) As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”), com 
conversibilidade imediata e liquidez diária, sendo remunerados pelo Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), 
portanto, já reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida do resultado do exercício. Essas aplicações estão 
mantidas em bancos de primeira linha, podendo ser resgatada a qualquer tempo.
5. Títulos e valores mobiliários

31/12/2021 31/12/2020
Fundos de investimentos exclusivos 3.773 -
Total de títulos e valores mobiliários 3.773 -
A Companhia aplica uma parcela do seu caixa em fundos de investimento exclusivos das empresas do Grupo Enel, 
administrados por Asset de primeira linha. Esses fundos são classificados como renda fixa, possuem alta liquidez e 
buscam retorno compatível com o benchmark que é a taxa CDI através de carteira composta majoritariamente por 
títulos públicos e letras financeiras. Em 31 de dezembro de 2021 os fundos apresentaram uma rentabilidade média 
de 86,39% no ano.
6. Contas a receber de clientes:

Vencidos Vencidos há 
A vencer até 90 dias mais de 90 dias 31/12/2021 31/12/2020

Energia Eletrica de Curto Prazo - CCEE 2.713 9.406 512 12.631 39.074
Suprimento de Energia - ACR - Ambiente de 
contratação regulado 2.570 290 791 3.651 13.311
Ressarcimento 13.967 - - 13.967 8.477

19.250 9.696 1.303 30.249 60.862
Perdas esperadas para créditos de liquidação 
duvidosa - - (995) (995) (531)

19.250 9.696 308 29.254 60.331
Circulante 20.777 51.854

Nãocirculante 8.477 8.477
O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 30 dias, 
contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda. As transações de energia no mercado de curto prazo 
(MRE e SPOT) são liquidadas de acordo com as regras de mercado e com as resoluções da ANEEL. A energia de 
curto prazo normalmente é liquidada em até 60 dias após o mês de sua ocorrência. Em 31 de dezembro de 2021, 
a companhia possui o ativo de R$ 12.631 (R$39.074 em 2020), referente ao ressarcimento do mercado regulado, 
sendo o montante de R$ 9.083 classificados no não circulante. Os ressarcimentos apurados são determinados em 
função dos Contratos de Compra de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) por Disponibilidade, firmados a partir 
dos Leilões de Energia Nova (LEN), Leilões de Fontes Alternativas (LFA) e Leilões de Energia Existente (LEE), e dos 
Contratos de Energia de Reserva (CER) por Disponibilidade, firmados a partir dos Leilões de Energia de Reserva 
(LER). As regras de “Medição Contábil” e “Garantia Física” desses contratos fornecem as informações para cálculo 
dos recursos energéticos comprometidos com os contratos por disponibilidade. Estas informações são utilizadas 
para apuração das eventuais infrações relacionadas basicamente às indisponibilidades e aos déficits de geração 
relacionados às usinas não hidráulicas que atendem os produtos associados a estes contratos. Os pagamentos e 
recebimentos, devidos a título de ressarcimento, calculados segundo regras de “Medição Contábil” e “Garantia Física” 
são utilizados na consolidação dos resultados dos agentes envolvidos na contratação por disponibilidade visando 
a liquidação financeira destas quantias de forma a atender o disposto nos contratos. A dinâmica de apuração do 
ressarcimento é anual. O mecanismo de apuração anual segue as regras de comercialização que estabelecem que 
a produção de energia não entregue deve ser considerada de acordo com o valor médio anual contratado (“flat”). 
Este mecanismo visa realizar o acerto financeiro em virtude da diferença positiva entre o montante contratado e o 
montante gerado no período de apuração correspondente à receita fixa anual paga (ciclo contratual). A movimentação 
da provisão para perdas de créditos esperadas é a seguinte:

31/12/2020 Adições
Baixa para  

incobráveis/reversão 31/12/2021
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa (531) (496) 32 (995)

(531) (496) 32 (995)
A provisão para perdas de créditos esperadas é constituída nos valores a receber ou saldo da dívida parcelada, a 
análise realizada pela Companhia é determinada através de avaliações individuais aplicando premissas e políticas 
consistentes , bem como julgamentos adequados sobre os valores a receber de seus clientes, avaliando os riscos 
associados a cada cliente e a probabilidade deste deixar de honrar com àquilo que é estabelecido no contrato 
celebrado entre as partes, essa análise é feita desde o reconhecimento inicial do direito de receber a contraprestação 
financeira pelo serviço prestado e produto vendido. Adicionalmente, a Companhia também considera no modelo de 
determinação de perda esperada a existência de garantias reais.
7. Transações com partes relacionadas: Conforme detalhado na nota explicativa nº 15, em 4 de novembro de 2021 
foi aprovada a incorporação da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (“EGP Brasil” ou “antiga controladora”) 
pela Enel Brasil S.A., e, como resultado desta incorporação, a EGP Brasil foi extinta e a Enel Brasil S.A. tornou-se 
sua sucessora e detentora dos saldos patrimoniais, inclusive com partes relacionadas, antes detidos pela antiga 
controladora. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos de transações com partes relacionadas podem ser assim 
resumidos:

31/12/2021 31/12/2020

Refe-
rênciaNatureza Parte relacionada

Ativo  
Circu-
lante 

Passivo  
Circu-
lante 

Receita              
(des- 
pesa)

Ativo  
Circu-
lante 

Passivo  
Circu-
lante 

Receita              
(des- 
pesa)

Transmissão de energia Enel Cien S.A. - 3 (28) - 2 30 (i)

Compartilhamento das 
despesas comuns do 
grupo / transferência  

de custos

Enel Brasil S.A. - 3.707 (1.809) - - -
(ii)Enel Green Power Brasil 

Participações Ltda. - - - - 1.786 2.098
Enel Green Power 
Desenvolvimento Ltda. - - - - 63 -

Compra e venda de 
energia

Enel Trading Brasil 872 2.186 11.657 - - -
(iii)Enel Green Power Cachoreira 

Dourada S.A. - - - 774 2.834 (17.858)
Ampla Energia e Serviços S.A. 343 - 1.140 113 - (1.076)
Celg Distribuição S.A. Celg D. 479 - 2.059 228 - (1.944)
Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A. 287 - 2.092 220 - (1.998)
Companhia Energética do Ceará 
- Coelce 213 - 963 95 - (909)
Enel Green Power Morro do 
Chapéu I Eólica S.A. 4.262 2 - 4.262 2 -
Enel Green Power 
Paranapanema S.A. - 60 (702) - - -
Enel Green Power São Gonçalo 
14 S.A. - - 635 - - -
Enel Green Power São Gonçalo 
07 S.A. - - 7 497 - (497)
Enel Green Power Ventos de 
Santa Angela 15 S.A. - - 572 - - -
Socibe Energia S.A. - - - - - 82

Suporte operacional Enel Green Power SpA - 6.880 - - 6.950 - (iv)
Total de transações com 
partes relacionadas 6.456 12.838 16.586 6.189 11.637 (22.072)

(i) Os gastos com a CIEN referem-se a encargos do uso do sistema de transmissão de energia. (ii) O saldo de contas 
a pagar é basicamente referente aos custos e as despesas relacionadas às utilidades comuns rateadas com base no 
acordo intragrupo de rateio de custos de despesas. (iii) Os saldos referem-se à compra e venda de energia. (iv) Os 
saldos a pagar à Enel Green Power S.p.A. se referem a alocação de custos de suporte de funcionários da matriz no 
projeto de construção do parque eólico.
Em função de tais gastos estarem atrelados à construção dos parques eólicos, definidos como ativos qualificáveis, 
eles foram capitalizados como parte dos custos de construção e formação dos ativos. Em 2021, a Companhia não 
realizou pagamentos para partes relacionadas, no que se refere ao contrato de fruição de utilidades comuns, embora 
tenha havido reconhecimento de obrigações relativas a este contrato. Outros pagamentos realizados para partes 
relacionadas se referem aos encargos de uso da rede para a Enel Cien S.A., integrante do SIN - Sistema Interligado 
Nacional, bem como compra e venda de energia elétrica.
Remuneração dos Administradores: Tendo em vista que os Administradores prestam serviços e são remunerados 
em demais sociedades do Grupo, tendo seus custos compartilhados, não há remuneração de Administradores na 
Companhia em 2021.

8. Cauções e depósitos em garantia:
Instituição Tipo de caução/depósito 31/12/2021 31/12/2020

BNDES Conta centralizadora 3.531 1.416
BNDES Reserva de O&M 1.146 1.090
BNDES Reserva do serviço da dívida BNDES 4.608 4.501

Total 9.285 7.007
O saldo de R$ 9.285 em 31 de dezembro de 2021 (R$7.007 em 2020) é composto por valores em garantia conforme 
definido no contrato de financiamento com o BNDES, seguindo os conceitos abaixo: a) Conta Centralizadora: conta 
corrente constituída exclusivamente para a arrecadação dos recursos decorrentes dos direitos cedidos no contrato 
de financiamento do BNDES; b) Conta Reserva de O&M: conta corrente composta por aportes equivalentes a 25% 
do valor anual dos pagamentos dos contratos de O&M; c) Conta Reserva do Serviço da Dívida do BNDES: conta 
corrente para a qual é transferido o valor necessário para perfazer o saldo integral mínimo de (i) 3 vezes o valor da 
última prestação do serviço da dívida, caso o ICSD apurado seja igual ou superior a 1,20 ou (ii) 6 vezes o valor da 
última prestação do serviço da dívida, caso o ICSD apurado seja inferior a 1,20.
9. Imobilizado: A movimentação do ativo imobilizado nos exercícios de 2021 e 2020 está demonstrada a seguir:

Vida útil / Tempo
remanscente  

de contrato (anos)

31/12/2020 31/12/2021
 Valor 

líquido 
Desman-

telamento  Adição 
 Depre-
ciação 

 Trans-
ferência 

 Valor 
líquido 

Edificações, obras civis e benfeitorias 30 56.697 (1.283) - - (264) 55.150
Máquinas e equipamentos 30 301.842 - - - 821 302.663
Linhas de transmissão 30 9.952 - - - - 9.952

368.491 (1.283) - - 557 367.765
Depreciação acumulada em serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias (4.330) - - (1.887) - (6.217)
Máquinas e equipamentos (24.184) - - (10.084) - (34.268)
Linhas de transmissão (770) - - (332) - (1.102)
Arrendamento - CPC 06 (435) - - (290) - (725)

(29.719) - - (12.593) - (42.312)
Em curso
Máquinas e equipamentos 1.290 - 1.024 - (557) 1.757

1.290 - 1.024 - (557) 1.757
Arrendamento - CPC 06
Ativo de direito de uso 29 5.627 - 1.840 - - 7.467

5.627 - 1.840 - - 7.467
Total do imobilizado 345.689 (1.283) 2.864 (12.593) - 334.677

Vida útil / Tempo
remanscente  

de contrato (anos)

31/12/2019 31/12/2020
 Valor 

líquido 
Desman-

telamento  Adição 
 Depre-
ciação 

 Trans-
ferência 

 Valor 
líquido 

Edificações, obras civis e benfeitorias 30 57.067 (406) - - 36 56.697
Máquinas e equipamentos 30 301.858 - - - (16) 301.842
Linhas de transmissão 30 9.870 - - - 82 9.952

368.795 (406) - - 102 368.491
Depreciação acumulada em serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias (2.435) - - (1.895) - (4.330)
Máquinas e equipamentos (14.130) - - (10.054) - (24.184)
Linhas de transmissão (439) - - (331) - (770)
Arrendamento - CPC 06 (209) - - (226) - (435)

(17.213) - - (12.506) - (29.719)
Em curso
Máquinas e equipamentos 819 - 573 - (102) 1.290

819 - 573 - (102) 1.290
Arrendamento - CPC 06
Ativo de direito de uso 30 5.046 - 581 - - 5.627

5.046 - 581 - - 5.627
Total do imobilizado 357.447 (406) 1.154 (12.506) - 345.689
10. Intangível: O saldo do intangível em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 14.082 (R$ 14.612 em 31 de 
dezembro de 2020) é referente à aquisição do direito de uso do projeto de geração eólica de terceiros. Os referidos 
ativos serão amortizados linearmente com base na vida útil remanescente da autorização. A movimentação do ativo 
intangível no exercício está demonstrada a seguir:

Em serviço
Custo Amortização acumulada Valor líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 15.892 (751) 15.141
Amortização - (529) (529)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 15.892 (1.280) 14.612
Amortização - (530) (530)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 15.892 (1.810) 14.082
11. Empréstimos e financiamentos
Em 13 de dezembro de 2019, a Companhia assinou contrato de financiamento com o BNDES no montante de R$ 
152.580. Este financiamento foi desembolsado em sua totalidade em duas parcelas que ocorreram em 17 de abril e 
28 de outubro de 2020 e está sendo amortizado em 188 prestações mensais e sucessivas, com o vencimento em 15 
de dezembro de 2035. A taxa de juros aplicada é de TJLP + 1,34% a.a.

31/12/2021 31/12/2020

Instituição Remunerção Vencimento Principal Custo de transação
Juros e  

atualizações Total Total
BNDES TJLP + 1,34% 15/12/2035 137.247 (3.570) 394 134.071 143.603
Circulante 9.803 (255) 394 9.942 9.961
Não Circulante 127.444 (3.315) - 124.129 133.642

31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante
Empréstimos bancários com garantias 9.942 9.961
Total passivo circulante 9.942 9.961
Passivo não circulante
Empréstimos bancários com garantias 124.129 133.642
Total passivo não circulante 124.129 133.642
Total empréstimos e financiamentos 134.071 143.603
A movimentação de empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:

Circulante Não circulante Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 - - -
  Captações - 152.580 152.580
  Encargos provisionados 5.424 5.424
  Transferências 14.988 (14.988) -
  Amortizações (5.530) - (5.530)
  Encargos pagos (5.049) - (5.049)
  Custo de transação 128 (3.950) (3.822)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 9.961 133.642 143.603
  Encargos provisionados 8.600 - 8.600
  Transferências 9.513 (9.513) -
  Amortizações (9.803) - (9.803)
  Encargos pagos (8.581) - (8.581)
  Custo de transação 252 - 252
Saldos em 31 de dezembro de 2021 9.942 124.129 134.071
Cronograma de amortização da dívida de longo prazo:

2023 2024 2025 2026 Após 2026 Total
9.548 9.548 9.548 9.548 85.937 124.129

Garantias: • A controladora direta Enel Brasil S.A., como interveniente. • Penhor das ações da interveniente, Enel 
Brasil S.A.; • Penhor de máquinas e equipamentos; • Fiança bancária pela controladora indireta Enel SpA; e • Cessão 
fiduciária de direitos creditórios via constituição de contas reserva. Índice de cobertura do serviço da dívida:

Contratos
Descrição do Índice de Cobertura do 

Serviço da Dívida (ICSD)
Periodicidade de  

apuração dos índices
Empréstimos e financiamentos:

BNDES ICSD - Geração de Caixa / Serviço da Dívida Anual
(i) Geração de caixa para fins de cálculo dessa obrigação refere-se a (+) EBITDA do ano de referência, conforme item 
(iii); (-) imposto de renda e contribuição apurados no exercício, líquidos de diferimentos; (ii) Serviço da dívida refere-se 
ao somatório de (a) amortização de principal e pagamento de juros do sub crédito “A1” ou do crédito “B”, conforme o 
caso, realizados no exercício social; (b) amortização de principal e pagamentos de juros do crédito junto aos credores. 
(iii) EBITDA do ano de referência refere-se ao (+/-) lucro/prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social; (+/-) 
resultado financeiro líquido; (+) depreciação e amortização. Em 31 de dezembro de 2021 o ICSD foi de 2,46 (3,49 em 
31 de dezembro de 2020). O contrato de financiamento determina também a apuração do ICSD (Índice de Cobertura 
do Serviço da Dívida), para fins de ajuste do montante mínimo da Conta Reserva do Serviço da Dívida do BNDES, 
conforme explicitado nas definições das contas na nota explicativa no 7.
12. Provisão para desmantelamento: A provisão para desmantelamento está relacionada com a desmontagem e 
remoção de instalações e equipamentos, limpeza de terrenos e restauração ao seu estado original, dessa forma, a 
provisão é reconhecida como parte dos custos do ativo imobilizado e a atualização financeira no resultado utilizando 
taxa de desconto (pró-rate), conforme movimentação abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do exercício 1.890 2.171
Revisão de estimativa (1.283) (406)
Atualização financeira 137 125
Saldo no final do exercício 744 1.890
13. Contingências com riscos possíveis: A Companhia possui ações de natureza fiscal, que não estão provisionadas, 
pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e por seus advogados e consultores legais como 
possível, conforme detalhado no quadro abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Fiscal 39 -

39 -
14. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$ 206.050, 
dividido em 206.050 mil ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R$1,00 
(um real) cada, distribuídas da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020

Acionista
Quantidade de 

ações (unidades)
% de participa-
ção no capital

Quantidade de 
ações (unidades)

% de participa-
ção no capital

Enel Brasil S.A. 206.050.114 100,00% - -
Enel Green Power Brasil Participações Ltda. - - 206.050.114 100,00%
Total 206.050.114 100,00% 206.050.114 100,00%
Em 4 de novembro de 2021, foi aprovada a incorporação da EGP Brasil Participações Ltda. pela Enel Brasil S.A., nos 
termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. Considerando que a incorporadora e a incorporada fazem parte 
do mesmo grupo econômico no exterior e que ambas as Companhias possuem o mesmo controlador, a incorporação 
está inserida em um projeto de simplificação da estrutura societária, do qual resultará maior eficiência administrativa e 
reforçando a sua capacidade econômico-financeira. Como resultado desta incorporação, a EGP Brasil Participações 
Ltda. foi extinta de pleno direito e a Enel Brasil tornou-se sua sucessora e detentora das participações em controladas 
da incorporada. Dessa forma, a Enel Brasil passou a ser a controladora da Companhia. Reserva legal: É constituída 
mediante a apropriação ao final do exercício de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 
da Lei das Sociedades por Ações, a qual não poderá exceder 20% do capital social. Reserva estatutária: É composto 
pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva para reforço de capital de giro é criada somente 
depois de considerados os requisitos de dividendo mínimo nos termos do art.202, §3º, II da Lei 6.404/76. A reserva 
para reforço de capital de giro pode ser usada na absorção de prejuízos, se necessário, para capitalização, pagamento 
de dividendos ou recompra de ações, esta destinação será objeto de ratificação em Assembleia Geral Ordinária. A 
Assembleia Geral Extraordinária de 16 de dezembro de 2021 da Companhia deliberou e aprovou a distribuição de 
dividendos adicionais do saldo constante na reserva para reforço de capital de giro, no montante de R$ 76.272, pagos 
de forma integral dentro do exercício de 2021. Distribuição de resultado: O estatuto social da Companhia determina 
a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 27.048 22.521
(-) Reserva Legal (1.352) (1.126)
Lucro líquido ajustado 25.696 21.395
Dividendos mínimo obrigatório (25%) (6.424) (5.349)
Reserva para reforço de capital de giro (19.272) (16.046)
Saldo final retido - -
15. Receita operacional líquida

31/12/2021 31/12/2020
Suprimentos de energia elétrica 123.658 72.904
Total da receita operacional bruta 123.658 72.904
(-) Deduções da receita
   COFINS (9.838) (2.187)
   PIS (2.136) (474)
Taxa de fiscalização (186) (170)
Total de deduções de receita (12.160) (2.831)
Total da receita líquida 111.498 70.073
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16. Custo do serviço e despesas gerais e administrativas
2021 2020

Custo 
do  

serviço

Despesas 
gerais  

e adminis-
trativas

Provisão 
para  

devedores 
duvidos Total

Custo 
do  

serviço

Despesas 
gerais  

e adminis-
trativas

Provisão 
para  

devedores 
duvidos Total

Perdas esperadas para créditos de  
 liquidação duvidosa - - (464) (464) - (161) (161)
Energia elétrica comprada para  
 revenda (a) (56.318) - - (56.318) (20.008) - - (20.008)
Encagos de uso de rede elétrica (2.637) - - (2.637) (2.475) - - (2.475)
Material - (519) - (519) (21) - - (21)
Serviços de terceiros (528) (3.675) - (4.203) (2.976) (203) - (3.179)
Serviços de terceiros parte  
 relacionadas (nota 6) - (1.809) - (1.809) - (2.098) - (2.098)
Impostos, taxas e contribuições - - - - (41) (70) - (111)
Depreciação e amortização (12.303) (820) - (13.123) (10.912) (2.123) - (13.035)
Seguros (535) - - (535) (459) - - (459)
(+) Crédito de tributos recuperáveis 
  - PIS e COFINS 5.212 - 5.212 - -
Outras despesas (203) (3) - (206) - - - -
Total (67.312) (6.826) (464) (74.602) (36.892) (4.494) (161) (41.547)
(a) A variação em energia elétrica comprada para revenda acompanha a variação de receitas com venda de energia 
elétrica e estão relacionadas a comercialização de energia necessária para proteger a Companhia de exposições no 
mercado de curto prazo.
17. Resultado financeiro:

2021 2020
 Receitas financeiras 
 Rendimento de aplicações financeiras 1.497 981
 Variação cambial - débitos com partes relacionadas 1.238 410
 Outras receitas financeiras 4.650 6.180
 (-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (285) -
  Total da receitas financeiras 7.100 7.571
Despesas financeiras
 Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos (8.600) (5.424)
 Cartas de fiança e seguros garantia (1.013) -
 Variação cambial - débitos com partes relacionadas (1.168) (2.433)
 Variação cambial - outros (10) -
 Custo de transação (252) (128)
 Encargos de obrigações por arrendamento (810) (710)
 Impostos sobre operações financeiras (39) (34)
 Atualização financeira - Desmantelamento (137) (125)
 Outras despesas financeiras (47) (66)
  Total da despesas financeiras (12.076) (8.920)
 Total (4.976) (1.349)
18. Imposto de renda e contribuição social: Abaixo demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição 
social em 31 de dezembro de 2021 no regime de lucro real:

2021
Imposto de renda Contrubuição social

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 31.920 31.920
Alíquota nominal dos tributos 25% 9%

(7.956) (2.873)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Variação cambial não realizada (42) (14)
Outros 18 6
Reversão de beneficio fiscal 5.957 -
Imposto de renda e contribuição social no resultado (2.023) (2.881)
Alíquota efetiva 25% 9%
Abaixo demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição social em 31 de dezembro de 2020 no regime 
de lucro presumido:

2020
Receita de suprimento de energia elétrica 72.904
Base de cálculo presumida do imposto de renda (8%) 5.832
Rendimento de aplicações financeiras 981
Atualizações monetárias 6.180
Total base de cálculo 12.993
Alíquota do  imposto de renda (15%) (1.949)
Alíquota do imposto de renda adicional (10%) (1.275)
Total do imposto de renda (3.224)
Base de cálculo presumida da contribuição social (12%) 8.748
Rendimento de aplicações financeiras 981
Atualizações monetárias 6.180
Total base de calculo 15.909
Alíquota da contribuição social (9%) (1.432)
Total imposto de renda e contribuição social no resultado (4.656)
19. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: A Companhia efetua avaliação de seus ativos e passivos 
financeiros em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação 
apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem 
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, 
as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado 
corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de 
realização estimados. Mensuração do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor 
pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em 
uma venda ou liquidação forçada. O valor justo do caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, créditos/
débitos com partes relacionadas, 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. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não possui quaisquer operações estruturadas com derivativos, contratos a 
termo, operações de swap, opções, futuros ou mesmo operações de derivativos embutidos em outros produtos, de 
forma que não há qualquer risco associado às políticas de utilização de instrumentos financeiros derivativos. Valor 
justo hierárquico: Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, 
a hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo 
financeiro. A classificação dos níveis hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados 
provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive 
na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado 
não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. 
• Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo 
hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 são como segue: 

31/12/2021 31/12/2020
Categoria Nível Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 44 44 24.080 24.080
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 48.711 48.711 51.854 51.854
Créditos com partes relacionadas Custo amortizado 2 6.456 6.456 6.189 6.189
Cauções e depósitos Custo amortizado 2 9.285 9.285 7.007 7.007
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 21.369 21.369 950 950
Obrigações de arrendamentos Custo amortizado 2 7.358 7.358 5.625 5.625
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado 2 134.071 118.780 143.603 141.019
Débitos com partes relacionadas Custo amortizado 2 12.838 12.838 11.637 11.637
Dividendos a pagar Custo amortizado 2  6.272   6.272 5.349 5.349
A Companhia se encontra exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, os quais são tempestivamente 
monitorados pela Administração. Estes riscos significativos de mercado que afetam os negócios da Companhia e 
podem ser assim resumidos: Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado 
englobam dois tipos de risco principais: (i) risco de taxa de juros; e (ii) risco cambial. Risco de taxa de juros: O 
risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue 
devido a variações nas taxas de juros de mercado. Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações das 
taxas de juros incidentes sobre as aplicações financeiras em CDBs, que estão atreladas ao CDI. A exposição da 
Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo 
prazo da Companhia sujeitas a taxas de juros variáveis (TJLP), além das variações das taxas de juros incidentes 
sobre as aplicações financeiras em CDBs, as quais estão atreladas ao CDI. A Administração entende que o risco 
de grandes variações nas taxas de juros mencionadas é baixo, levando em conta a natureza do investimento e o 
histórico de variação do indexador, além das perspectivas atuais de mercado. A tabela abaixo demonstra a análise de 
sensibilidade dos impactos do resultado da Companhia caso as variações nas taxas de juros de 2021 fossem iguais 
as esperadas para os próximos 12 meses, segundo projeções baseadas na curva futura da B3, considerando a taxa 
de juros contratual (índice + spread). Para os cenários adverso e remoto, foi considerada uma deterioração de 25% e 

50%, respectivamente, no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível utilizado no Cenário 
Provável (índices projetados divulgados pela B3).

Cenário + 25% Cenário + 50%
Indexador do contrato Provável Cenário Efeito líquido no resultado Cenário Efeito líquido no resultado

TJLP 9.881 11.828 1.947 13.750 3.869
Total 9.881 11.828 1.947 13.750 11.803
Risco de crédito: O risco de crédito é o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um 
instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao 
risco de crédito em suas atividades operacionais, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras mantidos 
pela Companhia. Contas a receber: A Administração da Companhia entende que o risco de crédito se encontra 
mitigado de forma substancial, em função da reputação destas empresas, mercado onde atuam e do histórico de 
ausência de perda na realização das contas a receber, resultando na avaliação do risco de crédito como baixo. 
Depósitos em bancos e instituições financeiras: Todas as operações da Companhia são realizadas com bancos de 
reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na possibilidade da 
Companhia não ter recurso suficiente para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e 
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, 
sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. 
As tabelas abaixo apresentam informações sobre os vencimentos futuros de empréstimos e financiamentos da 
Companhia que estão sendo considerados no fluxo de caixa projetado: 

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 2020
Empréstimos e financiamentos pós-fixados 1.517 2.933 13.221 65.107 123.880 206.658

1.517 2.933 13.221 65.107 123.880 206.658
31 de dezembro de 2021
Empréstimos e financiamentos pós-fixados 1.648 3.121 14.302 69.413 114.833 203.317

1.648 3.121 14.302 69.413 114.833 203.317
Risco operacional: O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos 
financeiros. A Companhia realiza as atividades de operação e manutenção das suas usinas de acordo com as práticas 
do setor elétrico brasileiro, inclusive realizando sistematicamente as atividades de manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos eletromecânicos das instalações bem como o monitoramento das estruturas civis e barragens. 
Caso ocorram eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, a Companhia contratou uma cobertura de 
seguros de operação sobre máquinas, equipamentos e estrutura de obras. Gestão de capital: A política da Companhia 
é manter uma sólida base de capital para manter a confiança dos investidores, credores e mercado e com isso manter 
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora o retorno de capital sobre a operação da Companhia 
em um fator médio ponderado. A estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido e pelo 
patrimônio líquido, conforme detalhado a seguir:

31/12/2021
Dívida financeira 134.071
Caixa e equivalente de caixa + títulos e valores mobiliários (3.817)
Dívida líquida (a) 130.254
Patrimônio líquido (b) 232.026
Índice de endividamento líquido (a/[a+b]) 35,95%
20. Seguros: A Companhia adota a política de contratar seguros cujos limites de indenização são considerados 
suficientes para cobrir prejuízos com eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos 
envolvidos. As especificações por modalidade de risco estão demonstradas a seguir:
 Data de vigência Importância Limite máximo de

Riscos De Até Segurada indenização
Risco operacional 31/10/2021 31/10/2022 387.080 6.569.700
Responsabilidade civil 31/10/2021 31/10/2022 N/A 56.407
Para os seguros de responsabilidade civil ambiental, responsabilidade civil administradores e responsabilidade civil 
geral temos um valor limite que contempla todas as empresas do Grupo.
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Camila Silva de Mello - CRC 1RS083577/O-5
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da Enel Green Power Morro do Chapéu II Eólica S.A., Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Enel Green Power Morro do Chapéu II Eólica 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, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Enel Green Power Morro do 
Chapéu II Eólica 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 descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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 distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as 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. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6-F-RJ
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
Contador CRC RJ-092563/O-1

www.enel.com.br

3021 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 12.139.983/0001-20

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social 
a participação em outras sociedades, como acionista e/ou quotista. 2 - Apre-
sentação das DFs. As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2020 e 2019, a Cia. não apresentou 
resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa 
demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Cia. e foram arredondadas para MR$ (R$ 000), exceto quando indicado de 
outra forma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. 
do exercício findo em 31/12/21. 3 - Resumo das principais práticas contá-
beis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como cai-
xa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos 
têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto 
prazo. b. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com 
partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não 
há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. 
c. Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido 
das coligadas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido 
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas 

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 6.077 5
 Créditos com partes relacionadas (3.b) - -

6.077 5
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Créditos com partes relacionadas (3.b) 198 18.667

198 18.667
Investimentos (3.c/4) 31.567 286

31.765 18.953
Total do ativo 37.842 18.958
Passivo Notas 2021 2020
Circulante
  Débitos com partes relacionadas (3.b) 5.985 12.816
  Obrigações Tributárias 14 -

5.999 12.816
Patrimônio líquido (5)
  Capital social 19.999 6.265
  Reservas de lucros 11.844 -
  Prejuízos acumulados - (123)

31.843 6.142
Total do passivo 37.842 18.958

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)

Notas 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (10) (2)
 Financeiras, líquidas 146 -
 Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 11.861 (48)
Resultado antes do IR e contribuição social 11.997 (50)
 IR e contribuição social (30) -
Lucro (prejuízo) do exercício 11.967 (50)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Reservas de 
Lucros Lucros 

(Prejuízos) 
acumulados

Patri-
mônio 
líquido

Capital 
social

Le-
gal

Investi-
mento

Saldos em 01/01/20 3.910 - - (73) 3.837
Aumento de capital social 2.355 - - - 2.355
Prejuízo do exercício - - - (50) (50)
Saldos em 31/12/20 6.265 - - (123) 6.142
Aumento de capital social 13.734 - - - 13.734
Lucro do exercício - - - 11.967 11.967
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 592 - (592) -
 Reserva para investimento - - 11.252 (11.252) -
Saldos em 31/12/21 19.999 592 11.252 - 31.843

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro (prejuízo) do exercício 11.967 (50)
 Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades: (11.861) 48
  Equivalência patrimonial (11.861) 48
 Variações nos ativos e passivos operacionais 11.652 (2.351)
  Créditos com partes relacionadas 18.469 (12.812)
  Débitos com partes relacionadas (6.831) 10.461
  Obrigações Tributárias 14 -
 Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 
operacionais 11.758 (2.353)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
  Investimentos (19.420) 1
 Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades
  de investimentos (19.420) 1
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social 13.734 2.355
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos 13.734 2.355
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 6.072 3
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 5 2
 No fim do exercício 6.077 5
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 6.072 3

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Atendendo às determinações legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às DFs. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/21.
Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Contador
Marco Adriano Rizo de Farias 

CRC RJ 110497/O-9

de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita 
(ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas são elabora-
das para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são 
efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as 
adotadas pela Cia. 4 - Investimentos:
Empresas Participações 2021 2020
LQ292 Empreendimento Imobiliário Ltda. 90,00% 1.557 110
PL 61 Empreendimento Imobiliário Ltda. 70,00% 1.010 176
Alba Empreendimento Imobiliário Ltda. 90,00% 1.072 -
Oceânico Res. Empreend. Imobiliário Ltda. 90,00% 20.125 -
Praia Linda Res. Empreend. Imobiliário Ltda. 90,00% 7.803 -

31.567 286
5 - Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em 
31/12/21, subscrito e integralizado, é de R$ 19.999.192,01 (R$ 6.264.692,00 
em 31/12/20), dividido em 20.005.167 ações (6.264.693 em 31/12/20) ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal. 6 - Instrumentos financeiros: 
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais 
em 31/12/21 e 2020, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado 
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de es-

tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com deri-
vativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, ris-
co de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da 
Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de 
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos 
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmen-
te para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 
7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data 
base da presente DF. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou 
eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas con-
tábeis pertinentes ao assunto.
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MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.
CNPJ-MF: 34.304.121/0001-49

Masashi Takano - Diretor Financeiro
Bruno do Prado Castilho - Gerente de Contabilidade - CRC RJ 112.062/O-0

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA Os EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

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

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

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

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

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

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

ATIVOS 2021 2020
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa  131.764 150.146
Contas a receber de partes relacionadas  1.391 1.703
Dividendos e JCP a receber  134.692 71.259
Tributos a recuperar  12.353 11.096
Outros ativos  687 583
Total dos ativos circulantes  280.887 234.787
NÃO CIRCULANTES
Tributos a recuperar  36.995 35.074
Contas a receber de partes relacionadas  - 3.700
Outros ativos  2.394 1.921
Investimentos 3.169.083 2.872.629
Imobilizado  13.990 13.281
Intangível  472 837
Total dos ativos não circulantes 3.222.934 2.927.442
TOTAL DOS ATIVOS 3.503.821 3.162.229

PASSIVOS 2021 2020
CIRCULANTES
Fornecedores  230 1.081
Obrigações trabalhista e encargos sociais  7.184 5.400
Tributos a pagar  4.257 3.045
Obrigações com arrendamentos  2.274 2.743
Contas a pagar com partes relacionadas  836 871
Total dos passivos circulantes  14.781 13.140
NÃO CIRCULANTES
Obrigações com arrendamentos  8.703 10.329
Total dos passivos não circulantes  8.703 10.329
TOTAL DOS PASSIVOS 23.484 23.469
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 2.374.139 2.374.139
Outros resultados abrangentes  (591) (698)
Reserva de lucros retidos  588.319 538.796
Lucros acumulados  518.470 226.523
Total do patrimônio líquido 3.480.337 3.138.760
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.503.821 3.162.229

2021 2020
OPERAÇÕES CONTINUADAS
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SOBRE
  O VALOR CONTÁBIL 616.336 321.221
AMORTIZAÇÃO DE MAIS VALIA E ÁGIO COM VIDA ÚTIL
  DEFINIDA (54.420) (54.420)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas (52.575) (45.584)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  3.367 (183)

(49.208) (45.767)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 512.708 221.034
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras  9.838 7.997
Despesas financeiras  (1.906) (2.508)

 7.932 5.489
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 520.640 226.523
Imposto de renda  (1.621) -
Contribuição Social  (549) -
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 518.470 226.523

2021 2020
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 518.470 226.523
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
para a demonstração do resultado
Resultado de equivalência patrimonial - outros resultados 
abrangentes 107 (125)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 518.577 226.398

 
Capital 
Social

Reserva de Lu-
cros Retidos

Lucros 
acumulados

Outros resulta-
dos abrangentes Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 2.374.139 468.882 261.914 (573) 3.104.362
Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 24 de abril de 2020 -  261.914 (261.914) - -
Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 03 de dezembro de 2020 
(R$ 0,20 centavos por quota) -  (192.000) - -  (192.000)
Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial - - - (125)  (125)
Lucro líquido do exercício - - 226.523 -  226.523 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 2.374.139  538.796  226.523  (698) 3.138.760 
Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 26 de abril de 2021 - 226.523 (226.523) - -
Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 12 de junho de 2021 (R$ 
0,12 centavos por quota) - (112.000) - - (112.000)
Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 10 de dezembro de 2021 
(R$ 0,07 centavos por quota) - (65.000) - 107 (65.000)
Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial - - 518.470 - 107
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 2.374.139 588.319 518.470 (591) 3.480.337 2021 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 518.470 226.523
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício:
Resultado de equivalência patrimonial (620.967) (323.482)
Depreciação e amortização  59.122 59.197
Atualização de dividendos e juros sobre capital a receber  (1.600) (1.215)
Juros sobre arrendamentos  1.926 2.059
Provisões de participação nos resultados e trabalhistas  5.840 4.703
Atualização monetária impostos a recuperar e contas a
  pagar  (1.556) (1.944)
Outros  (3.809) (1.045)
Variação no capital circulante:
Aumento no saldo de partes relacionadas, líquido  3.977 (13)
Redução nos saldos de impostos a recuperar e a pagar  7.168 1.702
Redução no saldo de outros ativos  (577) (83)
Aumento no saldo de fornecedores  (851) 815
 Redução no saldo de obrigações trabalhista e encargos
  sociais a pagar  (3.589) (6.143)
Dividendos e JCP recebidos  198.770 282.575
Restituição Saldo Negativo  - 5.289
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 162.324 248.938
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
  INVESTIMENTOS
Adição/baixa Imobilizado e Intangível 12 (433)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
  investimento 12 (433)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
  FINANCIAMENTOS
Dividendos e JSCP pagos (177.000) (259.500)
Arrendamentos pagos  (3.718) (2.825)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (180.718) (262.325)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes
  de Caixa (13.820) (13.820)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  150.146 163.966
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  131.764 150.146

1. Informações gerais: A Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“Sociedade”) 
é uma sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo, 300, 13º andar, 
sala 1301, Botafogo – RJ, subsidiária integral da Mitsui & Co., Ltd.A Sociedade 
tem como objeto social a participação em empreendimentos voltados para o 
desenvolvimento do setor de gás, compreendendo empresas que promovam 
produção, aquisição, armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e 
comercialização de gás e que visem ao desenvolvimento e à implementação 
de novas aplicações para o setor. As investidas nas quais a Sociedade detém 

participação são empresas controladas em conjunto e coligadas (aqui definidas 
como “Grupo Mitsui Gás e Energia do Brasil” ou “Grupo” quando menciona-
das em conjunto com a Sociedade) que detém participação acionária ou são 
concessionárias de serviço público de distribuição de gás natural canalizado 
em seus respectivos estados, sendo sociedades anônimas de capital fechado 
e domiciliadas no Brasil. As principais informações acerca das investidas da 
Sociedade estão detalhadas abaixo:

Percentual de participação acionária em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020

Siglas Nome Localização Ordinárias Preferenciais Total
Controladas em conjunto
Algás Gás de Alagoas S.A. Maceió – AL 24,50 50,00 41,50
Bahiagás Companhia de Gás da Bahia Salvador – BA 24,50 50,00 41,50
Cegás Companhia de Gás do Ceará Fortaleza – CE 24,50 50,00 41,50
Copergás Companhia Pernambucana de Gás Recife – PE 24,50 50,00 41,50
Pbgás Companhia Paraibana de Gás João Pessoa – PB 24,50 50,00 41,50
Scgás Companhia de Gás de Santa Catarina Florianópolis – SC 23,00 50,00 41,00
Sergás Sergipe Gás S.A. Aracaju – SE 24,50 50,00 41,50
Coligadas
Compagás Companhia Paranaense de Gás Curitiba – PR 24,50 24,50 24,50
Gaspetro Petrobras Gás S.A. Rio de Janeiro - RJ 49,00 - 49,00
2. Principais políticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade - As 
demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Bra-
sil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 

estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração 
na sua gestão. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada 
e aprovada pelos sócios da Sociedade em 20 de abril de 2022. Estas de-
monstrações foram examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao semestre encerrado em 31 de dezembro de 2021 da 
Engetec Construções e Montagens S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. DIRETORIA.

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Consolidado Controladora
Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 45.412 103.090 45.408 103.086
Contas a receber de clientes 5 21.049 10.974 21.049 10.974
Impostos a recuperar 6 585 341 585 341
Outras contas a receber 7 1.468 278 1.468 278
Partes relacionadas 8.a 31.653 - 31.653 -

100.167 114.683 100.163 114.679
Não circulante

Outas contas a receber 7 2.383 84 2.382 84
Partes relacionadas 8.a 231.103 221.626 231.103 221.626

 233.486 221.710 233.486 221.710
Investimento 9 - - 4 4
Imobilizado 10.a 9.026 584 9.026 584
Intangível 10.b 765 546 765 546

243.277 222.840 243.281 222.844
Total do Ativo 343.444 337.523 343.444 337.523

Consolidado Controladora
Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Circulante

Fornecedores 11 42.032 7.215 42.032  7.215 
Financiamentos 12 1.705 - 1.705  - 
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais 13 13.847 5.174 13.847  5.174 
Outras contas a pagar  791 311 791  311 

58.375 12.700 58.375  12.700 
Não circulante

Financiamentos 12 5.598 - 5.598  - 
Obrigações fiscais 13 347 357 347  357 
Receita diferida  15 18.304 - 18.304  - 

24.249 357 24.249  357 
Patrimônio líquido

Capital social 14.a 344.596 235.597 344.596  235.597 
Ajustes de avaliação patrimonial 2 2 2  2 
Prejuízos acumulados (83.778) (32.545) (83.778)  (32.545)
Adiantamento para futuro aumento de capital 14.f - 121.412 -  121.412 

260.820 324.466 260.820  324.466 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 343.444 337.523 343.444  337.523 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Nota Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida 15 167.759 60.052 167.759 60.052
Custos operacionais 16.a (203.751) (66.392) (203.750) (66.392)
Prejuízo bruto (35.992) (6.340) (35.992) (6.340)
Receitas (despesas) operacionais

Equivalência patrimonial - - (1) (1)
Despesas administrativas e gerais 16.b (16.411) (12.441) (16.411) (12.440)
Depreciação (59) (1) (59) (1)
Despesas tributárias (33) (1.122) (33) (1.122)
Outras receitas operacionais, líquidas 608 12 608 12
Prejuízo antes do resultado financeiro (15.895) (13.552) (15.895) (13.552)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 2.333 1.777 2.333 1.777
Despesas financeiras (1.679) (183) (1.679) (183)

Resultado financeiro líquido 17 654 1.594 654 1.594
Prejuízo do exercício (51.233) (18.298) (51.233) (18.298)
Prejuízo do exercício por ação 14.e (0,2469) (0,0882)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Prejuízo do exercício (51.233) (18.298) (51.233) (18.298)

Outros Resultados Abrangentes:
Ajuste de conversão de investimento no exterior - 1 (12.413) 1

Resultado abrangente total (51.233) (18.296) (63.646) (18.296)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

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

(Em milhares de reais)

Nota
Capital 
social AFAC

Prejuízos 
acumulados

Resultado 
Abrangente Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 235.597 - (14.248) 1 221.350
Adiant. Para futuro aumento Capital - 121.412 - - 121.412
Ajuste de conversão de investimento no 

exterior - - - 1 1
Prejuízo do exercício - - (18.298) - (18.298)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 235.597 121.412 (32.545) 2 324.466
Aumento de Capital (AGE 20-09-2021) 14.a 108.999 (108.999) - - -
Reclassificação AFAC 14.a - (12.413) - - (12.413)
Prejuízo do exercício - - (51.233) - (51.233)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 344.596 - (83.779) 2 260.820
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(Em milhares de reais)
Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (51.233) (18.298) (51.233) (18.298)

Ajustes para conciliar o resultado do exercício com o caixa 
gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciação e amortização 302 1 302 1
Equivalência Patrimonial - - 1 1
Baixa por valor residual - ativo imobilizado 16 - 16 -
Variações ativas (13) - (13) -
Encargos financeiros 169 - 169 -

Prejuízo do exercício ajustado (50.759) (18.297) (50.758) (18.297)
Variações nos ativos e passivos

Aumento nas contas a receber de clientes (10.076) (9.570) (10.076) (9.570)
Diminuição nos impostos a recuperar (231) 757 (231) 757
Diminuição (aumento) nas outras contas receber (3.488) 22.532 (3.488) 22.532
Redução/Aumento nas partes relacionadas (53.543) (23.735) (53.543) (23.735)
Aumento nos fornecedores 34.817 5.750 34.817 5.750
Aumento nas obrigações fiscais, salários e encargos sociais 8.662 4.135 8.662 4.135
Aumento nas outras contas a pagar 18.784 81 18.784 81

Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais (5.074) (50) (5.074) (51)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:

Aquisição de ativo imobilizado (8.980) (620) (8.980) (620)
Recursos líquidos (usado nas) pelas atividades de 

investimento (8.980) (620) (8.980) (620)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:

AFAC – Adiantamento para futuro aumento de capital - 121.412 - 121.412
Contratação de empréstimos 7.135 - 7.135 -

Recursos líquidos gerados pelas atividades de 
financiamentos 7.135 121.412 7.135 121.412

Redução de caixa e equivalentes de caixa (57.678) 102.445 (57.677) 102.445
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa:

Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 103.090 645 103.086 641
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa 45.412 103.090 45.408 103.086

Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa (57.678) 102.445 (57.677) 102.445
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional
1.1. Objeto social - A ENGETEC Construções e Montagens S.A. (“Companhia”) é uma sociedade de capital fechado, 
tendo sido criada em 16 de maio de 2000 e tem como objetivo das seguintes atividades: a) construção industrial 
e civil, e montagens industriais e civil, de obras públicas ou da iniciativa privada, a compra, venda, importação e 
exportação de materiais, peças e equipamentos, ligados a essas atividades; b) realização de estudos e projetos 
de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos; c) 
participação em outras sociedades e consórcios, no Brasil e no exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto 
social. 1.2. Operações da Companhia - A Companhia possui participação societária, representado por 100% do 
capital social, na Engetec Construções e Montagens S.A. – Sucursal Honduras, vide maiores detalhes na nota 
explicativa n° 9. No ano de 2021, a Engetec inaugurou a Ponte do Feijão, objeto do contrato firmado com a CONCEF 
– Concessionária Estrada do Feijão, referente a elaboração de projeto e construção de uma ponte sobre o Rio São 
Francisco, com cerca de 1km de extensão, ligando os municípios de Barra e Xique-Xique, no interior da Bahia. 
Grande marco para a região, o empreendimento visa facilitar a vida da população com geração de emprego, além 
de contribuir para o desenvolvimento econômico, auxiliando a atração de negócios em diferentes setores como 
agronegócio, turismo e produção de energia a partir de fontes renováveis. Adicionalmente, foi dado continuidade às 
obras de implantação do BRT Salvador, trechos 2 e 3, referentes aos contratos celebrados com a Superintendência 
de Obras Públicas do Salvador – SUCOP com interveniência da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, cujos 
objetos são a elaboração de projetos e execução de obras de infraestrutura em área urbana para implantação dos 
Trechos 2 do empreendimento Corredores de Transporte Público Integrado de Salvador – Lapa/LIP e do Trecho 
3 do empreendimento Corredor de Transporte Público Integrado – Parque da Cidade-Pituba, respectivamente 
denominados BRT Salvador Trechos 2 e 3. Cabe esclarecer que o contrato referente à implantação do Trecho 2 foi 
firmado como o Consórcio Engetec-PCE, constituído pelas empresas Engetec Construções e Montagens SA (líder) 
e PCE Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda. Ainda em 2021, destaca-se a conquista, assinatura do contrato 
e início da execução das obras dos Contornos Rodoviário de Caraguatatuba e São Sebastião – complemento 
fundamental para fluidez do complexo rodoviário, sob administração da Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A, 
no litoral norte do Estado de São Paulo.
2 - Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
2.1. Base de preparação - a) Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis da Companhia compreendem 
as demonstrações contábeis individuais, identificadas como Controladora, e as demonstrações contábeis consolidadas, 
identificadas como Consolidado, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRSs”) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. As práticas 
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis da Companhia e de sua controlada estão sendo 
apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem 
observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. 
A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
foram aprovadas para divulgação pela Administração em 31 de março de 2022. b) Base de mensuração - As demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos 
financeiros (mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis, e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das 
políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e 
moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas do Grupo são 
mensurados usando-se a moeda do principal ambiente econômico, no qual cada empresa atua (“Moeda Funcional”). A 
Moeda Funcional e de apresentação da Companhia e de sua controlada é o Real. Transações e saldos em moedas 
estrangeira: As operações/transações financeiras e saldos em moeda estrangeira são registradas pelas taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações. Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos 
pela taxa vigente na data do balanço patrimonial. Os ganhos e perdas decorrentes da liquidação de transações em moeda 
estrangeira e resultantes da conversão de ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são reconhecidos 
na demonstração de resultado. Conversão das demonstrações contábeis de controladas localizadas no exterior: Os ativos 
e passivos destas controladas são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data do balanço patrimonial, enquanto os 
saldos das demonstrações do resultado e fluxos de caixa são convertidos pelas taxas de câmbio médias do exercício e 
os saldos das mutações do patrimônio líquido pelas taxas de câmbio históricas das respectivas transações. Os ajustes 
de conversão, compreendidos pela diferença entre as taxas de câmbio média e histórica, são registrados diretamente 
no resultado abrangente. d) Uso de estimativas e julgamentos - Ao preparar as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas a Administração da Companhia e de sua controlada se baseiam em estimativas e premissas derivadas 
da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e 
relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são 
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas 
e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de 
renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se 
as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. A Companhia 
e sua controlada revisam suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não houve alterações nas premissas e 
políticas contábeis em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021. 2.2. 
Demonstrações contábeis individuais - As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo publicadas juntamente 
com as demonstrações contábeis consolidadas, tendo sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em observância às disposições da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores e das normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Nas demonstrações contábeis individuais, a empresa controlada é contabilizada pelo 
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais quanto 
nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
da Companhia. 2.3. Demonstrações contábeis consolidadas - As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 abrangem as da controladora Engetec Construções e Montagens S.A. e a empresa controlada 
nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota explicativa n° 9. O processo de consolidação 
das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas 
segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: No processo de consolidação, foram feitas as 
seguintes eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) das participações 
no capital, reservas e lucros acumulados das empresas consolidadas; (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como 
de lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas e (iv) destaque das 
participações dos acionistas não controladores no patrimônio líquido. 2.4. Novas normas e pronunciamentos emitidos 
e ainda não aplicáveis - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022, 
conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC 
TG 25 (R1) /IAS 37); • 1o de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, 
IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1o de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC 
TG 27 (R4) /IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o 
de janeiro de 2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4) /IAS 1 e 
NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. 
A Companhia e suas controladas não adotaram antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham um impacto 
significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia.
3 - Principais Práticas Contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração do resultado - É apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercícios. b) Instrumentos financeiros - (i) Ativos financeiros não derivativos - A 
Companhia e sua controlada reconhecem os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia e 
sua controlada se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
e de sua controlada incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia e sua 
controlada tenham o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem 
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os quais 
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A 
Companhia e sua controlada possuem classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e 
aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os 
empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos 
de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros 
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor 
recuperável de ativos financeiros - Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 

são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução 
ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo 
financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos - A Companhia e sua controlada 
reconhecem títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros 
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia e sua controlada classificam os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia e sua controlada não operam com instrumentos 
financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e sua controlada não efetuam operações 
envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Contas a receber - Apresentadas ao valor 
contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, fundamentada em análise dos históricos de perdas, 
constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir 
as prováveis perdas na realização dos empréstimos a receber. As provisões são constituídas pelos montantes considerados 
suficientes para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa 
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e 
globais em relação às operações, aos devedores e garantidores. A Companhia e sua controlada adotam como prática a 
provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e para as demais contas a receber com entidades públicos e 
privados não encerrados não constitui provisão para perda esperadas. d) Investimentos - Investimentos em controlada são 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis da empresa investida. Os 
resultados apurados estão demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. As 
demonstrações contábeis da controlada são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que 
o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. Controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, 
a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas 
atividades normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). 
Consolidadas a partir da data em que o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. e) Imobilizado - Os 
itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo reavaliações procedidas em 
anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição 
de um ativo. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença 
entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas 
operacionais no resultado. Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é 
finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis. 
f) Intangível - É representado por gastos com aquisição de softwares. As taxas de amortização são determinadas com base 
nas suas estimativas durante o período pelo qual a Companhia e sua controlada esperam geração de benefícios econômicos. 
g) Redução ao valor recuperável de não financeiros (impairment) - Ativos não financeiros são avaliados a cada data de 
balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não 
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do 
ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A cada 
encerramento do exercício, a Companhia e a sua controlada revisam os saldos dos ativos investimento e intangíveis, 
avaliando a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em seus valores de recuperação (valor 
em uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável para cada 
ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo 
ativo, se necessário. h) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) - A Companhia apura o imposto de 
renda e a contribuição social com base no regime de lucro real. A base de cálculo compreende o imposto de renda (“IRPJ”) 
e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para 
o excedente de R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9%, 
reconhecidos pelo regime de competência. A Companhia não apurou lucro tributável nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020. i) Provisões - (i) Geral - Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a 
Companhia e sua controlada tenham uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é 
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao 
valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. 
(ii) Contingências - As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia 
e sua controlada tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. Os passivos 
contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia e de sua controlada, 
onde aqueles considerados como provável o risco de perda, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança, são provisionados nas demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são 
divulgados nas notas explicativas. j) Reconhecimento de receita - A receita do contrato compreende o valor inicial 
acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de 
incentivos contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma 
confiável. Tão logo o resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato 
é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas 
quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio de conclusão é 
avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de construção não 
pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição 
de que os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. 
k) Resultado básico por ação - A Companhia e sua controlada efetuam os cálculos do resultado por ação utilizando o 
número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme 
pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela divisão do 
lucro/prejuízo do exercício pela média ponderada da quantidade de ações emitidas. A Companhia e sua controlada não 
possuem instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. 
l) Demonstração dos Fluxos de Caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Fundo Fixo 21 20 21 20
Depósitos bancários à vista 915 1.289 911 1.285
Aplicações financeiras – renda fixa (i) 44.476 101.781 44.476 101.781

45.412 103.090 45.408 103.086
(i) As aplicações financeiras estão representadas basicamente por títulos de renda fixa (CDBs). Estas aplicações 
estão mantidas em instituições financeiras de primeira linha no país, e apresentaram em média rentabilidade de 
105% do CDI em 31.12.2021 e 102% em 2020.
5 - Contas a receber de Clientes

Consolidado Controladora
Por vencimento 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
A vencer em 30 dias 21.049 10.974 21.049 10.974
Total 21.049 10.974 21.049 10.974
Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua avaliação do risco de crédito, entende que não se 
faz necessária a constituição de provisão para perdas esperadas de crédito.
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6 - Impostos a Recuperar
Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
IRPJ ano anterior 52 - 52 -
IRRF a compensar (i) 533 341 533 341

585 341 585 341
(i) Refere-se basicamente a Imposto Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras.
7 - Outras Contas a Receber 

Consolidado Controladora
Circulante 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Depósitos judiciais - 6 - 6
Adiantamento a funcionários 187 21 187 21
Cauções 143 86 143 86
Adiantamento a fornecedores 827 43 827 43
Despesas antecipadas 311 122 311 122

1.468 278 1.468 278
Não circulante
Despesas antecipadas - 84 - 84
Participação em consórcios (i) 2.383 - 2.383 -

2.383 84 2.383 84
(i) Refere-se a desequilíbrio financeiro nos aportes das consorciadas no consórcio afetando o conta corrente entre 
as consorciadas.
8 - Partes Relacionadas – Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante
a) Mútuos com partes relacionadas - Os mútuos com empresas ligadas, não tem prazo definido e nem remuneração 
prevista. Os saldos oriundos de mútuos e transações com empresas ligadas são:
Consolidado/Controladora

Circulante
31.12.2021

Receber
Construtora Queiroz Galvão S.A. (i) 31.653

31.653
(i) O saldo do mútuo entre a Companhia e a Construtora Queiroz Galvão S.A., está classificado como ativo circulante, 
devido ter como prazo para liquidação total a data de 25/02/2022.

31.12.2021 31.12.2020
Não circulante  Receber Pagar  Receber  Pagar
QGSEE Participações Ltda. - (40) 11.815 -
Queiroz Galvão S.A. 21.332 - - -
Queiroz Galvão Naval S.A. (ii) 209.811 - 209.811 -

231.143 (40) 221.626 -
Não circulante

31.12.2021 31.12.2020
A receber 231.143 221.626
A pagar (40) -
Total Líquido 231.103 221.626
(ii) A operação é anterior a 31 de dezembro de 2020 e refere-se basicamente a contrato de mútuo entre a Companhia 
e a Queiroz Galvão Naval S.A. efetuados em condições usuais de mercado, sem a incidência de juros e correção 
monetária. b) Operações com partes relacionadas - No exercício de 2021 a Companhia realizou as seguintes 
operações com partes relacionadas:

Receitas Custos Contas a receber
Construtora Queiroz Galvão (i) - (35.634) -
Locav Locadora (ii) - (4.596) -
Concessionária Rodovia dos Tamoios (iii) 106.132 - 15.470
Total 106.132 (40.230) 15.470
(i) Operações de venda entre a Construtora Queiroz Galvão e a Companhia, referente a venda de sobra de materiais, 
em contrato encerrado, que estão sendo aproveitados em obra iniciada pela Companhia. (ii) Operações de locação de 
equipamentos e veículos entre a Locav e a Companhia, para suprir a necessidade junto aos contratos. (iii) Receitas 
de contratos da obra Contorno Caraguatatuba e São Sebastião, conforme demonstrado na nota explicativa n° 15.
9 - Investimentos
a) Investimentos

31.12.2021 31.12.2020
Engetec Construção e Montagens S.A. – Sucursal Honduras (a) 4 4

4 4
b) Movimentação do investimento

% Participação 31.12.2020

Movimento
Equivalência 

patrimonial
Ajuste conversão de 

investimento no exterior 31.12.2021
Sucursal Honduras 100% 4 (1) 1 4

4 (1) 1 4
(a) A Engetec Construções e Montagens S.A. – Sucursal Honduras, tem como objetivo social, no exterior, cujo 
objetivo social envolva: a) a engenharia em geral; b) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de ordens 
públicas; c) a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; d) 
a importação, exportação, compra e venda de materiais, peças e equipamentos ligados a obras de construção; e) 
a prestação de serviços à indústria petrolífera; f) a realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de 
serviços de qualquer natureza do ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamentos e administração 
nas áreas de óleo e gás; g) a execução de obras de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação 
em áreas urbanas e rurais; e i) a realização de serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas. 
Atualmente a controlada não possui atividades operacionais e não mantem nenhum contrato/obra em andamento. 
10 - Imobilizado e Intangível
a) Imobilizado 2021

Vida útil Custo em Aqui- 
sições

Custo em Depreciação Saldo em
Estimada 31.12.2020 Baixas 31.12.2021 acumulada 31.12.2021

Equipamentos de oficina e 
outros 10 532 660 (3) 1.189 (134) 1.055

Imobilizado em curso 10 8 - (8) - - -
Outros imobilizados 10 62 106 (15) 153 (14) 139
Veículos 20 - 1.575 - 1.575 (23) 1.552
Equipamento de Campo 10 7 6.401 - 6.408 (128) 6.280

609 8.742 (26) 9.325 (299) 9.026
2020

Vida útil Custo em Custo em Depreciação Saldo em
Estimada 31.12.2019 Aquisições 31.12.2020 acumulada 31.12.2020

Equipamentos de oficina e outros 10 14 518 532 (22) 510
Imobilizado em curso 10 - 8 8 - 8
Outros imobilizados 10 - 62 62 (2) 60
Equipamento de Campo 10 2 5 7 (1) 6

16 593 609 (25) 584
b) Intangível 31.12.2021

Custo em Custo em Amortização Saldo final
31.12.2020 Aquisições Baixas 31.12.2021 acumulada Em 31.12.2021

Software 65 247 - 312 (31) 281
Acervo técnico 779 - - 779 (295) 484

844 247 - 1.091 (326) 765
31.12.2020

Custo em Custo em Amortização Saldo final
31.12.2019 Aquisições Baixas 31.12.2020 acumulada Em 31.12.2020

Software 11 72 (18) 65 (3) 62
Acervo técnico 779 - - 779 (295) 484

790 72 (18) 844 (298) 546
11 - Fornecedores Consolidado/Controladora

31.12.2021 31.12.2020
Fornecedor no Brasil 42.032 7.215

42.032 7.215
(i) Representado basicamente por insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
12 - Financiamentos
a) Composição em 31 de dezembro de 2021, por instituição financeira

Consolidado/Controladora
Instituição Financeira Modalidade Encargos Circulante Não circulante
Caterpillar financial C.D.C. 15,82% a.a TJLP 1.410 4.626
Banco Mercedes-Benz C.D.C. 15,66% a.a TJLP 295 972

1.705 5.598
b) Composição em 31 de dezembro de 2021, por vencimento
Vencimento Valor
Curto Prazo 1.705

1.705
Longo Prazo
2023 1.705
2024 1.705
2025 1.705
2026 483 

5.598
i) O financiamento da modalidade CDC têm como garantia os bens financiados (equipamento de campo e veículos – 
nota 10.a), e prazo médio para pagamento de 48 meses com vencimentos das últimas parcelas entre 2022 e 2026.

13 - Obrigações fiscais, salário e encargos
Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Obrig. fiscais s/ faturamento (i) 767 - 88 - 767 - 88 -
Retenções de impostos terceiros (ii) 1.144 - 606 - 1.144 - 606 -
Obrig. fiscais s/ rec. financeiras 12 - 8 - 12 - 8 -
Obrigações fiscais diferidas (iii) - 347 - 357 - 347 - 357

1.923 347 702 357 1.923 347 702 357
Salários e encargos sociais 6.407 - 2.204 - 6.407 - 2.204 -
Provisões trabalhistas 5.517 - 2.268 - 5.517 - 2.268 -

11.924 - 4.472 - 11.924 - 4.472 -
13.847 347 5.174 357 13.847 347 5.174 357

(i) Refere-se basicamente aos tributos federais, estaduais e municipais sobre a receita bruta. (ii) Refere-se 
basicamente aos tributos retidos sobre prestação de serviço de terceiros. (iii) Refere-se basicamente aos tributos 
PIS, COFINS e ISS, incidentes sobre a receita bruta, onde serão diferidos para o momento dos recebimentos das 
faturas (regime de caixa). Estes tributos têm origem na prestação de serviços a órgãos da administração pública.
14 - Patrimônio Líquido 
a) Capital social - O Capital Social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 344.596, representado por 207.546.710 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. • Através de contrato de compra 
e venda de ações e outras avenças celebrado em 25 de julho de 2021, a QGSEE Participações Ltda., detentora de 
11.934.150 ações da Companhia, equivalente a 5,7501% do capital social integralizado, vende a Queiroz Galvão S.A., 
a totalidade de suas ações pelo preço de R$ 11.854.677,67, passando esta a ser acionista única da Companhia a 
partir desta data. • Na AGE realizada em 20 de setembro de 2021, houve o aumento de capital no valor de R$ 108.999, 
sem a emissão de novas ações através da conversão em capital do saldo de adiantamentos para futuros aumentos 
de capital (AFAC) já realizados pela acionista única Queiroz Galvão S.A., restando em 31 de dezembro de 2021 o 
montante de R$12.413 reclassificado para partes.O quadro societário encontra-se distribuído da seguinte forma:
Em 31.12.2021

Empresa Quantidade de ações Percentual de participação
Queiroz Galvão S.A. 207.546.710 100,00%

207.546.710 100,00%
Em 31.12.2020

Empresa Quantidade de ações Percentual de participação
Queiroz Galvão S.A. 195.612.560 94,2499%
QGSEE Participações Ltda. 11.934.150 5,7501%

207.546.710 100,0000%
b) Resultado por ação 31.12.2021 31.12.2020
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores (51.233) (18.298)
Quantidade de ações 207.546.710 207.546.710
Prejuízo por ação (0,2469) (0,0882)
15 - Receita operacional líquida Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Receitas bruta
 Receita Prestação de Serviços (i) 196.320 57.639 196.320 57.639
 Receita diferida (18.304) 5.223 (18.304) 5.223

178.016 62.862 178.016 62.862 
Impostos Incidentes - (PIS, COFINS e ISS)

(10.257) (2.810) (10.257) (2.810)
Total da receita líquida 167.759 60.052 167.759 60.052
i) O aumento da receita bruta se deve aos contratos de serviços que permaneceram em execução durante o exercício 
de 2021 nos segmentos de obras de infraestrutura rodoviária e mobilidade urbana, e os novos contratos, com a parte 
relacionada Concessionária Rodovia dos Tamoios, conforme demonstrado na nota explicativa n° 8, com as obras dos 
Contornos Rodoviário de Caraguatatuba e São Sebastião.
16 - Custos e despesas operacionais

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

a) Custos 
Custos de Materiais (68.188) (15.915) (68.188) (15.915)
Custos de Pessoal (67.743) (19.828) (67.743) (19.828)
Custos c/ Serviços Prestados (62.573) (23.076) (62.573) (23.076)
Custos c/ Depreciação (243) (26) (243) (26)
Custos gerais (5.004) (7.547) (5.004) (7.547)
Total (i) (203.751) (66.392) (203.751) (66.392)

b) Despesas Administrativas
Despesas c/ Pessoal (7.600) (7.027) (7.600) (7.027)
Despesas c/ Serviços Prestados (4.619) (3.110) (4.619) (3.110)
Despesas gerais (4.192) (2.304) (4.192) (2.303)
Total (16.411) (12.441) (16.411) (12.440)
O aumento nos custos incorridos se deve aos novos contratos de serviços com a parte relacionada. Concessionária 
Rodovia dos Tamoios, conforme demonstrado na nota explicativa n° 8, com as obras dos Contornos Rodoviário de 
Caraguatatuba e São Sebastião.
17 - Resultado financeiro, líquido Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras
Rendimento aplicação financeira 2.432 1.862 2.432 1.862
Variação cambial ativa 12 2 12 2
Outras receitas 2 - 2 -
Deduções sobre a receita financeira (114) (87) (114) (87)

2.333 1.777 2.333 1.777
Despesas Financeiras
Juros passivos (890) (157) (890) (157)
Variação cambial passiva (1) (1) (1) (1)
Variação financiamento (169) - (169) -
IOF sobre operação de mútuo (577) - (577) -
Outras despesas financeiras (42) (25) (42) (25)

(1.679) (183) (1.679) (183)
Resultado financeiro líquido 654 1.594 654 1.594
18. Sistema de gestão integrada e programa de integridade
No ano de 2021, a Engetec obteve êxito nas diversas ações relacionadas ao seu Sistema de Gestão Integrado (SGI), 
explicitado pela manutenção dos Certificados do SGI – que compreende a Gestão Antissuborno, Qualidade, Meio 
Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional – conforme normas ISO 37001:16, ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 
45001:18. Visando a manutenção e melhoria contínua do SGI e do Programa de Compliance, a Companhia realizou 
diversas ações no ano passado, dentre as quais destacam-se: • Emissão das Políticas de Gestão de Sustentabilidade, 
de Proteção de Dados, de Segurança da Informação e de Respeito à Vida. • Lançamento da Campanha de Respeito à 
Vida – iniciativa que visa estabelecer diretrizes e princípios para a prevenção de incidentes, fatalidades, eliminação de 
perigos e redução dos riscos na realização das atividades. • Realização de treinamentos e do Ciclo de Palestras na área 
de Compliance com temas de grande relevância, como por exemplo: assédio moral e sexual, vieses inconscientes, ética 
e integridade profissional, tomada de decisão ética e compliance e integridade em grandes empresas, apresentados 
por especialistas externos e que garantiram excelente adesão e avaliação por parte dos colaboradores. • Investimento 
constante em comunicação interna e divulgação do SGI, por meio de informativos, comunicados periódicos, realização 
de Cafés com Compliance e de Diálogos Diários de Gestão Integrada – com temas que englobam as principais 
Políticas de Gestão, abordados de forma simples e adequada ao público alvo. • Lançamento da Plataforma de ensino 
à distância com conteúdo interativo, estruturados em diferentes formatos, que estimulam a colaboração, a construção 
de conhecimento e o compartilhamento de ideias por meio da interação nas comunidades, possibilitando novas 
experiências para gerar desenvolvimento. Cumpre ressaltar, ainda, que, no primeiro semestre de 2021, foi aprovada pelo 
Conselho de Administração da Queiroz Galvão S.A. a revisão do Sumário de Diretrizes de Compliance, que contou com 
inovações importantes para o desenvolvimento contínuo da cultura de integridade e garantia da efetividade do nosso 
Programa. Treinamentos de reciclagem junto as equipes das áreas diretamente afetadas por essa revisão, também 
foram priorizados, buscando dessa forma, a disseminação das melhorias realizadas no Programa de Compliance 
da Engetec. Cabe destacar que a Companhia monitora seus riscos de forma sistêmica, bem como o atendimento 
aos requisitos aplicáveis e às Políticas e Procedimentos internos. A Engetec busca o crescimento sustentável de 
seus negócios, atendendo às exigências e recomendações dos organismos competentes e às expectativas das partes 
interessadas, com seus valores sempre presentes: trabalho, lealdade, qualidade e confiabilidade.
19 - Gestão de Risco Financeiros 
a) Considerações Gerais - As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de sua controlada foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades do Grupo. As atividades da Companhia e de sua empresa controlada as expõem a diversos riscos 
financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco do Grupo concentra-
se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho 
financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os 
negócios do Grupo. b) Gerenciamentos de Riscos - A Companhia e sua empresa controlada estão expostas: (i) a riscos 
de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos 
riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da 
possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras, contas a receber e partes relacionadas. 
A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e 
acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a 
rentabilidade dos contratos e o patrimônio. 
DIRETORIA
Nathanael Robson Albuquerque da Mota
Hilário Leonardo Pereira Filho
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Engetec Construções e Montagens S.A. - Rio de Janeiro - RJ 
Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Engetec Construções e Montagens 
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 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 contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Engetec Construções e Montagens S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação a Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional - Chamamos a atenção para as demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, as quais indicam que a Companhia vem incorrendo em prejuízos recorrentes 
e apresenta prejuízos acumulados no montante de R$ 83.779 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
decorrentes de dificuldades encontradas nas suas operações. Esses fatores indicam e podem levar a existência de 
incerteza relevantes, que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Ênfase - Transações com partes relacionadas - Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 8 às 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que descreve que a Companhia mantém transações em 
montantes significativos com partes relacionadas nas condições descritas naquela nota explicativa. Dessa forma, 
essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
- A administração 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), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua 
controlada são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas - Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia e sua controlada; • avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
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 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 transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às demonstrações contábeis das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7
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GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Galp Energia Brasil S.A. (“Companhia ou Socieda-
de”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida pelas empresas Galp E&P Brazil 
BV (99,7% das ações) e Galp Energia E&P BV (0,3% das ações), tendo por 
objeto social a pesquisa, exploração, desenvolvimento e a produção de petróleo 
bruto, de gases naturais e biocombustíveis, importação, exportação, comercia-
lização de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer outras atividades 
comerciais, industriais, de investigação e prestação de serviços relacionados 
a essas atividades. A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2012, 
tendo como finalidade principal a participação nos processos de licitação em re-
alização pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, para obtenção de concessão 
do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto 
e gás natural. Durante o exercício de 2021, a Companhia não adquiriu, nem 
devolveu projetos de seu portifólio. Os blocos que a Companhia tem em seu 
portfólio na data de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:

Blocos Bacia
Tipo de 

 contrato Participação

Bloco BAR 300 Barreirinhas Concessão
Shell (50%); Petrobras (40%);  
Galp Energia Brasil S.A. (10%)

Bloco BAR 342 Barreirinhas Concessão
Shell (50%); Petrobras (40%);  
Galp Energia Brasil S.A. (10%)

Bloco BAR 344 Barreirinhas Concessão
Shell (50%); Petrobras (40%);  
Galp Energia Brasil S.A. (10%)

Bloco BAR 388 Barreirinhas Concessão
Shell (50%); Petrobras (40%);  
Galp Energia Brasil S.A. (10%)

Com a abertura do mercado de gás natural no Brasil, a Administração da Galp 
Energia Brasil S.A., identificou uma grande oportunidade para Companhia ex-
pandir seus negócios, cuja operação já se inicia em 01 de janeiro de 2022. Tal 
operação ocorre através de compra e revenda de gás natural. Adicionalmente, 
como consequência da decisão da Administração de investir em energia reno-
vável no país, decidiu-se pela utilização da companhia como centralizadora 
para a realização de investimentos neste negócio. Assim, dando início a isto e 
na contínua busca por novas oportunidades, a Companhia tem em curso dois 
processos para aquisição de projetos voltados para atividades de geração de 
energia solar e realizou adiantamentos para aquisição das empesas Cascudo 
Energia Solar Ltda., no montante de R$ 2.520.000, e Murion Solar Energia SPE 
Ltda., no montante de R$ 2.620.000, ambos adiantamentos realizados durante 
o exercício de 2021. A companhia espera encerrar o processo de aquisição du-
rante o exercício de 2022, bem como ter o controle das mesmas. Tanto para as 
atividades de revenda de gás natural, quanto para a atividade de geração para 
venda de energia solar, durante o exercício de 2021, a Companhia iniciou uma 
estruturação interna na contratação de funcionários com grande experiência 
nestes novos mercados, além de contar com o conhecimento do Grupo econô-
mico no qual a Companhia faz parte (Grupo Galp). Impactos da pandemia de 
COVID-19: A 11 de março de 2020, o vírus COVID-19 foi declarado pandémico 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O isolamento social profilático foi 
posto em prática em diversos países, o que contribuiu para o abrandamento da 
economia global, bem como a uma redução da procura do petróleo e seus deri-
vados, nomeadamente nos principais mercados onde a Galp opera. Ao longo de 
2021, as medidas profiláticas adotadas pela sociedade em geral e pela Compa-
nhia, adicionado com o avanço da vacinação, contribuiu para mitigar possíveis 
impactos negativos nas suas operações. Com base na avaliação acima, em 31 
de dezembro de 2021 e até a data de emissão dessas demonstrações contá-
beis, não foram identificados impactos significativos nos negócios da Compa-
nhia que pudessem requerer divulgação ou alteração nas premissas contábeis 
utilizadas nas estimativas efetuadas pela Companhia. Por fim, a Administração 
da Galp acredita que possui recursos adequados para continuar as suas opera-
ções a longo prazo, e como tal, o princípio da continuidade é aplicada na prepa-
ração das demonstrações financeiras. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). A administração da Companhia afirma que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e 
que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. Não houve outros ele-
mentos componentes de resultados abrangentes, além dos lucros dos exercí-
cios apresentados, razão pela qual a demonstração do resultado e do resultado 
abrangente apresentam os mesmos valores. 3. Sumário das principais práti-
cas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na 
elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes: a) Moeda funcio-
nal e conversão de moedas estrangeiras: A Administração da Companhia con-
clui que a moeda corrente do Brasil, o real (R$), é sua “Moeda Funcional”, sendo 
esta também utilizada como moeda de apresentação na preparação das de-
monstrações financeiras. As transações em moeda estrangeira são inicialmente 
registradas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passi-
vos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa 
de câmbio em vigor na data do balanço. Itens não monetários mensurados com 
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa 
de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários 
mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as 
taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado. As va-
riações cambiais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no pe-
ríodo em que ocorrerem. As variações cambiais decorrentes de empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção 
para uso produtivo futuro, são incluídas no custo desses ativos, na medida em 
que sejam consideradas como ajustes, para mais ou menos, do custo dos juros, 
sendo-lhe imputados na proporção dos gastos totais incorridos naqueles inves-
timentos, até à entrada em funcionamento dos mesmos. As variações cambiais 
incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o período de vida útil dos 
respectivos bens. b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e contas 
bancárias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa um mon-
tante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança 
de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como 
caixa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exem-
plo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. c) Contas a receber 
de clientes: As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo 
valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A provisão para crédito de liquidação duvidosa é cons-
tituída quando existe evidência objetiva de que a Companhia não receberá to-
dos os valores devidos de acordo com as condições originais dos contas a re-
ceber. A Administração avalia o risco de crédito de seus recebíveis com base 
nos eventos históricos e projeções futuras. Tal avaliação aponta não ter impacto 
nos negócios da Companhia. d) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento 
de processamento eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão 
demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por re-
dução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição 
inclui o preço da nota fiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de 
aquisição inclui também os custos de financiamento relacionados com a aquisi-
ção de ativos qualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda 
em fase de construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição dedu-
zido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados 
a partir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou 
prontos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. 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 depreciado (exceto para construções em anda-
mento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação 
são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imo-
bilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 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 são reconheci-
dos no resultado. As taxas de depreciação e de amortização anuais são as se-
guintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: • Móveis e 
utensílios: 10%; • Equipamento de processamento eletrônico de dados: 20%; • 
Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel: 20%; • Veículos: 20%; • 
Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%. Não foram avaliadas novas taxas 
de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos bens 
devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado imaterial 
nas demonstrações financeiras. Atividade de exploração e produção petrolí-
fera: Na atividade de Exploração e Produção existem diversos métodos e va-
riantes desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia adota as políti-
cas que considera que melhor refletem os dispêndios efetuados nesta atividade. 
Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que se 
assemelham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de 2018 que a Empresa 
passou a reconhecer como custo de exploração todos os relacionados com pes-
quisa, ou seja, dispêndios relacionados com estudos de geologia e geofísica 
(G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem como os dispêndios rela-
cionados com G&A na fase de produção. Os restantes dispêndios na fase de 
exploração, nomeadamente poços exploratórios, são capitalizados em ativos 
em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades periódicos reconhecendo po-
ços secos como custo do exercício. Os ativos tangíveis relacionados com a ati-
vidade de exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo 
de aquisição e correspondem, essencialmente, a despesas incorridas com a 
pesquisa e desenvolvimento da área de exploração (“campo”). Quando o campo 
inicia a sua produção, estas despesas são transferidas de imobilizado em curso 
obras em andamento para imobilizado fixo, e são amortizadas com base na taxa 
de amortização de acordo com o método da unidade de produção (“UOP”), ten-
do em consideração a natureza das despesas. As despesas de pesquisa e de-
senvolvimento são depreciadas, a partir do início da produção, de acordo com o 
coeficiente calculado pela proporção de volume de produção verificado em cada 
período de amortização sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas 
(“proved developed reserves”) determinadas no final desse período, adiciona-
das da produção daquele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas de-
senvolvidas utilizadas pela Companhia na apuração da taxa de amortização de 
acordo com o método (“UOP”) foram determinadas por uma entidade especiali-
zada e independente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos 
petrolíferos sem sucesso são reconhecidas como custos na demonstração de 
resultados do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimento 
de que o poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço perfu-
rado sem sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser considera-
do como poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em que as des-

pesas incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conhecida a não 
continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os custos sub-
sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser 
mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contraparti-
da ao resultado do exercício, quando incorridos. As principais renovações são 
depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A Companhia 
começa a reconhecer proporcionalmente as provisões de abandono assim que 
constrói cada poço produtor, de modo a fazer face às suas obrigações de des-
mantelamento dos mesmos. Assim, rateia o dispêndio com o desmantelamento 
dos poços e recuperação ambiental pelo número de poços que estima construir, 
reconhecendo ao longo do tempo a obrigação proporcionalmente aos poços já 
construídos. O cálculo é efetuado com base numa estimativa de custos totais de 
abandono enviada pelo operador e o valor do dispêndio previsto com o abando-
no é atualizado a uma taxa de juro sem risco e capitalizado no Ativo tangível. A 
provisão de abandono é posteriormente incrementada pela taxa de juro sem 
risco e incrementada ou reduzida pelas alterações de estimativas que possam 
ser comunicadas pelo operador. Por sua vez, as alterações de estimativa afe-
tam igualmente o Ativo. Caso as revisões de estimativa excedam o valor conta-
bilístico do Ativo, o excedente é registado em resultados do exercício. Os dis-
pêndios previstos com o abandono capitalizados como ativo tangível são depre-
ciados à taxa UOP. e) Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se 
registrados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, e 
perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos intangíveis só são reconhe-
cidos se for provável que deles advenham benefícios econômicos futuros para 
a Companhia e sejam controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com 
vida útil definida são amortizados pelo método linear, em função da sua vida útil, 
a partir da data em que se encontram disponíveis para entrarem em funciona-
mento. De acordo com a expectativa de uso, os ativos intangíveis poderão ser 
amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quaisquer ativos 
intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização variam conforme os 
prazos dos contratos de concessão existentes ou a expectativa de uso do ativo 
intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um ativo intangível 
é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de 
um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da 
alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado. Atividade de exploração e produção petrolífera: Os ativos 
intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração e produção petrolífera 
encontram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem essencialmen-
te a despesas de aquisição da licença de exploração e produção petrolífera 
(bônus de assinatura) e são amortizados de acordo com a taxa UOP. f) Redução 
ao valor recuperável de ativos não financeiros: No fim de cada exercício social, 
a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para 
determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda 
por redução ao valor recuperável. Nos casos em que o montante pelo qual o 
ativo se encontra registrado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida 
uma perda por redução ao valor recuperável do ativo, que é registrada na de-
monstração de resultados na rubrica de provisão para perda de imobilizado. A 
quantia recuperável é o maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso. 
O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, 
numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos 
custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida 
útil estimada. A quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade gerado-
ra de caixa a que este possa pertencer. A reversão de perda por redução ao 
valor recuperável do ativo reconhecida em períodos anteriores é registrada 
quando se conclui que o indicado originar das perdas por redução ao valor re-
cuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou diminuíram. Esta análise 
é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por redução ao valor 
recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das 
perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhecida imediatamente 
no resultado. Contudo, a reversão da perda por redução ao valor recuperável do 
ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 
amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor recuperável do 
ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Atividade de exploração 
e produção petrolífera: As perdas por imparidade dos ativos na atividade de 
exploração e produção petrolífera são determinadas quando: • Não sejam en-
contradas reservas economicamente viáveis; • O período de licenciamento ex-
pirar e não for possível a renovação da licença de exploração; • Uma área ad-
quirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios econômicos futuros espe-
rados forem inferiores ao investimento efetuado. A Companhia efetua uma ava-
liação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis e intangí-
veis que estão relacionados à atividade de exploração e produção petrolífera, 
sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou Bloco dependendo da 
fase de maturidade em que se encontram os investimentos. A avaliação de im-
paridade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expected Monetary Value”) 
através da comparação do valor líquido contabilístico dos investimentos efetua-
dos com o valor atual esperado do retorno do investimento que resulta da atua-
lização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de desconto aplicável para 
os projetos em análise, calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas pro-
váveis; (ii) Investimento e custos operacionais futuros necessários para recupe-
rar as reservas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator de 
probabilidade de sucesso;  (iv) Investimento e custos operacionais futuros ne-
cessários para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do 
Barril de Brent;  (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O 
período de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas 
e recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável. 
A informação constante nas alíneas: • (i) é determinada por especialistas inde-
pendentes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Estes es-
pecialistas independentes são externos quer à Companhia quer à parceria nos 
blocos; • (ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia ou, 
sempre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de cada 
Bloco, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento aprova-
dos, ajustados de acordo com a expectativa da Companhia e da informação le-
gal disponibilizada; e • (v) e (vi) é a que consta do orçamento do plano para 
cinco anos da Companhia e constante após esse período. g) Reconhecimento 
de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou 
a receber. Pelo fato da Companhia estar com seus projetos na fase exploratória, 
não houve reconhecimento de receitas de vendas de petróleo, gás natural e 
seus derivados por não possuir poços (imobilizado) em operação. h) Provisão 
para imposto de renda da pessoa jurídica: É constituída a alíquota de 15% sobre 
o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido do adicional (10%) do imposto de 
renda, conforme legislação em vigor. i) Provisão para contribuição social sobre 
o lucro líquido: É constituída a alíquota de 9% sobre o lucro fiscal apurado no 
exercício, conforme legislação em vigor. j) Tributos diferidos: Devido a não pre-
visibilidade de lucro nos próximos anos, pois os projetos relativo a exploração e 
produção de óleo e gás natural pertencentes a Companhia estão em fase explo-
ratória, e a atividade de comercialização do gás processado inicia apenas em 
2022, não há reconhecimento de impostos diferidos nos exercícios de 2021 e 
2020. k) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o pronunciamento con-
tábil CPC 03. l) Lucro líquido por ação: Calculado com base na quantidade mé-
dia ponderada das ações disponíveis nos finais dos exercícios. Não existem 
ações com efeitos diluidores. m) Instrumentos financeiros: Em atendimento ao 
CPC 48, a Companhia efetuou avaliação de seus instrumentos financeiros. 
Considerações gerais: Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Compa-
nhia são classificados sob as seguintes categorias:  (i) ativos financeiros ao 
justo valor por rendimento integral que refletem ativos financeiros com alta liqui-
dez e com risco insignificante de mudança de valor.  (ii) os montantes recebíveis 
e exigíveis compreendem as contas a receber de clientes, a pagar a fornecedo-
res e empréstimos e que são ativos/passivos financeiros não derivativos com 
recebimentos/pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado 
ativo. São incluídos como ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classifica-
dos como ativos/passivos não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os 
exigíveis da Companhia compreendem contas a receber de clientes, a pagar a 
fornecedores e demais contas a receber e a pagar. A classificação depende da 
finalidade com a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou con-
tratados. A Administração da Companhia classifica seus ativos e passivos finan-
ceiros no momento inicial da contratação. n) Gestão de riscos financeiros: Prin-
cipais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do 
petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu 
lado, podem ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, 
condições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econômi-
cas e às ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda do 
preço do petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, já 
que dificulta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui os 
preços realizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planejados ou 
em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A continuidade das operações 
está vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petróleo, con-
forme concessões obtidas descritas na nota explicativa nº 01. c) Risco de taxa 
de juros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas 
taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos 
captados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa são mantidos 
em fundos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos ati-
vos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas. d) Risco 
de liquidez: O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros 
e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou menor di-

ficuldade da Companhia em obter os recursos financeiros necessários para fa-
zer face aos seus compromissos de exploração e investimentos. O Grupo Galp 
financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade e adicionalmen-
te mantém um perfil diversificado nos financiamentos. O Grupo tem acesso a 
facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas 
que se encontram à sua disposição. A previsão de fluxo de caixa é realizada 
pela Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liqui-
dez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos 
de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, cumprimento das metas 
internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regula-
tórias externas ou legais. A Companhia investe o excesso de caixa em aplica-
ções de liquidez, sendo as mesmas geridas pela instituição Banco Itaú S.A. 
(nota explicativa nº 4). o) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As esti-
mativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premis-
sas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as esti-
mativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, 
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ati-
vos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. a) 
Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e produção 
petrolífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no 
imobilizado, de acordo com a política contábil da Galp. Os valores recuperáveis 
de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em 
cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. b) Imposto de 
renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia está sujeita ao 
imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo para de-
terminar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a de-
terminação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece provi-
sões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impos-
tos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos 
valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos 
e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é deter-
minado. c) Contingências: A Companhia reconhece provisões para contingên-
cias quando existe uma obrigação presente (legal, contratual ou construtiva) 
resultante de um evento passado e que seja provável que a resolução dessa 
obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 
razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço 
patrimonial e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
p) Investimento Societário: Devido a avaliação da Administração em manter 
seus investimentos societários existentes, a mensuração desta participação so-
cietária é feita a valor justo, e por esse investimento ser em empresas de capital 
fechado, ou seja, sem cotação em bolsa, e feito através de equivalência patri-
monial. A Companhia não efetuou a consolidação das Demonstrações Financei-
ras de sua participação societário, uma vez que a Galp Energia SGPS, S.A., 
consolida todas as empresas do Grupo. q) Locações (CPC 06 (R2)) - IFRS 16: 
Reconhecimento: A Empresa reconhece um direito de uso de um ativo e um 
passivo de locação na data de início do contrato de arrendamento. O direito de 
uso do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor inicial 
da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer pagamentos de locação 
feitos em ou antes da data de início, além de quaisquer custos diretos iniciais 
incorridos, assim como uma estimativa dos custos de desmantelamento e remo-
ção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzido de qualquer incentivo conce-
dido. A responsabilidade da locação é inicialmente reconhecida pelo valor pre-
sente das rendas ainda não pagas à data do contrato de locação, descontando 
os juros a uma taxa de juro implícita na locação, ou no caso em que não seja 
possível determinar esta taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental 
da Empresa. Em geral, a Empresa utiliza a sua taxa de juro incremental como a 
taxa de desconto a aplicar. Pagamentos de locação incluídos na mensuração do 
passivo de locação incluem o seguinte: • pagamentos fixos, deduzidos de quais-
quer incentivos já recebidos; • pagamentos de locação variável, dependente de 
uma determinada taxa ou índice; • montantes que sejam devidos ao abrigo de 
uma garantia do valor residual; • preço de exercício da opção de compra, se for 
razoavelmente certo que o locatário exerça a opção; e • pagamento de penali-
dades pelo término do contrato, se for razoavelmente certo que o locatário can-
cele o contrato. A responsabilidade por locações é remensurada quando se ve-
rificam alterações nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa 
ou índice ou taxa, se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa do mon-
tante que deverá ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Empre-
sa altere a sua avaliação acerca a opção de exercício de compra, sua extensão 
ou rescisão. Quando a responsabilidade por locações é remensurada, o valor 
do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na 
demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso 
já se encontrava reduzida a zero. A Empresa apresenta os direitos de uso de 
ativos e as responsabilidades por locações em rubricas devidamente segrega-
das na demonstração consolidada da posição financeira. Locações financei-
ras de curto prazo ou locações de ativos de baixo valor: A Empresa não 
reconhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade de locações, 
contratos de locação de duração inferior a 12 meses ou locações de baixo valor. 
A Empresa reconhece os dispêndios associados a estas locações, como um 
custo do exercício durante o período de vida dos contratos. Amortização: O 
direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de depreciação linear, 
com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do direito de uso ou o fim 
do prazo da locação. A vida útil estimada dos ativos do direito de uso é determi-
nada na mesma base que para os restantes ativos tangíveis. Imparidades: O 
direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas de imparidade, e 
ajustado por certas variações da obrigação por locações associadas ao ativo. r) 
Novos pronunciamentos contábeis adotados em 2021: Normas e interpreta-
ções publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade: As normas IFRS aprovadas e publi-
cados nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação no exercício de 
2021 são resumidamente apresentadas no quadro abaixo:

Passivo e Patrimônio Líquido Notas 2021 2020
Circulante
Fornecedores 11 460.391 5.019
Salários e provisos 12 200.257 -
Obrigações tributárias 13 350.859 30.756
Provisões de serviços 14 1.320.546 53.101
Adiantamentos dos parceiros - blocos operados   15 372.158 700.672
Total do Passivo Circulante 2.704.211 789.548
Patrimônio Líquido
Capital social subscrito 18 283.014.266 222.014.266
Capital social a integralizar 18 (25.000.000) (3.900.000)
Prejuízos acumulados (228.871.340) (191.669.835)
Total do Patrimônio Líquido 29.142.926 26.444.431
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 31.847.137 27.233.979

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 25.684.165 607.748
Clientes - 55.431
Tributos a recuperar 5 423.874 392.570
Adiantamento a Fornecedores 6. a) 209 15.056
Adiantamento ao operador do consórcio -  
 blocos não operados 6. b) 88.330 253.896
Despesas antecipadas a apropriar 7. b) 380.916 277.284
Outros créditos 7 444 -
Total do Ativo Circulante 26.577.938 1.601.985

Não Circulante
Investimentos societários 8 5.140.474 476
Imobilizado 9 128.725 531.518
Intangível 10 - 25.100.000
Total do Ativo Não Circulante 5.269.199 25.631.994
Total do Ativo 31.847.137 27.233.979

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE - Valores expressos em Reais - R$ DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE - Valores expressos em Reais - R$

 Notas 2021 2020
Receitas (Despesas) operacionais
Fornecimentos e serviços externos 19 (2.710.499) (2.344.737)
Despesas com pessoal 20 (8.768.264) (387.366)
Impostos e taxas 21 (215.167) (17.973)
Amortizações (6.775) -
Provisão para perda de Tangível e Intangível      22 (25.631.517) (1.716.328)
Outras receitas (despesas) operacionais 23 59.348 -
Resultado investimentos societários - (MEP) (2) (2)

Lucro operacional (37.272.876) (4.466.406)
Receitas financeiras 202.683 90.794
Despesas financeiras (131.312) (253.003)

Resultado financeiro líquido 24 71.371 (162.209)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (37.201.505) (4.628.615)
Imposto de renda diferido 16 - -
Contribuição social diferido 16 - -

Prejuízo do exercício (37.201.505) (4.628.615)
Prejuízo por ações no final do exercício - R$ 1,00 (111,86) (25,37)

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Valores expressos em Reais - R$

 
Capital 
social

Capital a 
Integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 01/01/2020 222.014.266 (5.400.000) (187.041.220) 29.573.046
Prejuízo do exercício - - (4.628.615) (4.628.615)
Capital integralizado - 1.500.000 - 1.500.000
Saldo em 31/12/2020 222.014.266 (3.900.000) (191.669.835) 26.444.431
Saldo em 01/01/2021 222.014.266 (3.900.000) (191.669.835) 26.444.431
Prejuízo do exercício - - (37.201.505) (37.201.505)
Aumento de Capital 61.000.000 - - 61.000.000
Capital integralizado - (21.100.000) - (21.100.000)
Saldo em 31/12/2021 283.014.266 (25.000.000) (228.871.340) 29.142.926

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

Valores expressos em de Reais - R$
 Notas 2021 2020
Atividades operacionais:
Pagamentos a fornecedores (1.838.140) (2.801.371)
Pagamentos ao pessoal (4.148.629) (898.309)
Pagamentos de impostos sobre folha pagamento (3.395.188) (395.087)
Pagamentos de outros impostos (80.678) (4.909)
Recebimentos de clientes 58.560 44.610
Recebimentos de juros e similares 48.451 17.835
Outros pagamentos/recebimentos operacionais (169.197) (7.996)

Fluxos das atividades operacionais (1) (9.524.821) (4.045.227)
Atividades de investimento:
Pagamentos relativos a:
Aquisição de ativos intangíveis e tangíveis (158.762) (250.934)
Aquisição em participações societárias (5.140.000) -

Fluxos das atividades de investimento (2) (5.298.762) (250.934)
Atividades de financiamento:
Recebimentos relativos a:
Aumento de capital social 19 39.900.000 1.500.000

Fluxos das atividades de financiamento (3) 39.900.000 1.500.000
Variação líquida de caixa e seus equivalentes  
 (4) = (1) + (2) + (3) 25.076.417 (2.796.161)
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 607.748 3.403.910

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 25.684.165 607.748
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos 

 fluxos de caixa e devem ser lidas em conjunto

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

Valores expressos em Reais - R$
 2021 2020
Prejuízo líquido do exercício (37.201.505) (4.628.615)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (37.201.505) (4.628.615)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

Pronunciamentos Contábeis
Data da publicação 

pelo CPC
Data de  

aplicação contábil
Exercício social  

em que se aplica Observações
Alteração à CPC 06 Locações (IFRS 16):  Bonificações de ren-
das relacionadas com a COVID-19 após 30 de junho de 2021. 
(Revisão 18 CPC)

27/07/2021 17/06/2021 2021 Sem impacto previsível.

Alterações à CPC 48 (IFRS 9), IAS 39, CPC 40 (IFRS 7), CPC 
11 (IFRS 4) e CPC 06 (IFRS 16): Reforma das taxas de juro de 
referência - Fase 2 (emitida a 27 de agosto de 2020) 
(Revisão 17 CPC)

19/02/2021 11/02/2021 2021 Sem impactos contabilísticos 
relevantes.

Alteração à CPC 11 (IFRS 4) Contratos de seguros - isenção 
temporária de aplicação da norma CPC 48 (IFRS 9) 
(Revisão 17 CPC)

19/02/2021 11/02/2021 2021 Não aplicável.
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As normas IFRS aprovadas e publicados nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação em exercícios posteriores são resumidamente apresentadas no 
quadro abaixo:

Pronunciamentos Contábeis
Data da publicação 

pelo CPC
Data de  

aplicação contábil
Exercício social  

em que se aplica Observações
CPC 50 (IFRS 17) Contratos de seguro 06/08/2021 01/01/2023 2023 Não aplicável.
Alterações à CPC 15 R1 (IFRS 3) Concentrações de Atividades 
Empresariais, CPC 27 (IAS 16) Ativos fixos tangíveis, CPC 25 (IAS 37)
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 2021 2020
Custos Exploratórios 170.436 2.024.702
Geologia e Geofísica (104.758) 353.381
Aquisição e processamento de dados sísmicos 935 24.009
Despesas administrativas gerais (141.631) 1.360.428
Retenção de área 237.741 128.080
Outros custos indiretos 178.149 158.804
Os montantes de -R$ 104.758 relativo a Geologia e Geofísica e -R$ 141.631 
relativo a Despesas administrativas gerais refere-se a recuperação de gasto ex-
ploratórios reconhecidos em anos anteriores. 20. Despesas com pessoal: Re-
ferem-se a despesas com remuneração aos administradores, despesas com sa-
lários, encargos e benefícios de empregados e são demonstradas como segue:
 2021 2020
Custos Exploratórios 8.768.264 387.366
Remuneração à Administração (nota explicativa nº 18.2) 7.464 9.330
Despesa com Salários 6.385.376 107.882
Despesa com Encargos 2.189.201 262.599
Despesa com Benefício 186.223 7.555
O aumento na rubrica despesa de pessoal no exercício de 2021 deve-se a contra-
tação de profissionais com grande experiência nos novos mercados que a Compa-
nhia atuará a partir do ano de 2022 (nota explicativa nº 1). 21. Impostos e taxas: 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a composição das 
despesas de impostos e taxas são como se demonstram a seguir:
 2021 2020
Impostos e taxas 215.167 17.973
Imposto sobre operações financeiras 151.933 8.697
Participações Governamentais (retenção de área) 53.825 -
PIS/Cofins sobre receita financeira 8.161 9.276
Outros impostos 1.248
O montante de R$ 151.933 na rubrica de Imposto sobre operações financeiras, 
inclui o montante de R$ 151.620, relativo as operações de integralização de capital 
realizadas durante o exercício de 2021. 22. Provisão para perda de tangível e 
intangível: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Provisão para perda 
de tangível e intangível é constituída pelos seguintes itens:
 2021 2020
Impostos e taxas (25.631.517) (1.716.328)
Baixa ou provisão de para perda de Intangível  
 (nota explicativa nº 11) (25.100.000) (1.600.000)
Baixa e/ou provisão para perda de Tangível  
 (nota explicativa nº 10) (531.517) (116.328)
Os montantes de R$ 25.100.000 e R$ 531.517, em 31/12/2021, estão relaciona-
dos com a estimativa de perda dos bônus de assinatura e outros investimentos 
realizados nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas devido a análise téc-
nica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos. 
23. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: No exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição das Outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas é como se demonstra a seguir:
 2021 2020
Impostos e taxas 59.348 -
Despesas regulatórias (24.893) -
Receita de overhead 84.303 -
Outras despesas (62) -
O montante de R$ 84.303 de Receita de overhead refere-se a recuperação de 
custo de blocos operados pertencentes a anos anteriores. 24. Resultado finan-
ceiro líquido: No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a 
composição das receitas e despesas financeiras é como se demonstra a seguir:
 2021 2020
Receitas financeiras 202.863 90.794
Rendimentos sobre aplicações finaceiras 179.834 21.403
Variação cambial ativa 9.480 59.417
Outras receitas financeiras 13.549 9.974
Despesas financeiras (131.492) (253.003)
Despesas de juros (821) (1.020)
Variação cambial passiva - (249.433)
Despesas bancárias (130.671) (2.550)
Resultado financeiro líquido 71.371 (162.209)
25. Cobertura de seguros: A Companhia contratou a cobertura de seguros dos 
blocos para participação do processo licitatório da 11ª Rodada da ANP, pelos quais 
serão amortizados mensalmente de acordo com os prazos de vigência de cada 
contrato. A rubrica apresenta os saldos de R$ 380.916 e R$ 277.284, respectiva-
mente, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (nota explicativa nº 8). 26. Reconcilia-
ção do fluxo de caixa pelo método direto versus indireto: A demonstração dos 
fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 2021 e 2020 apresenta a 
seguinte composição:

Unid: R$
 2021 2020
Fluxos das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (37.201.505) (4.628.615)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais  
 com o caixa usado nas atividades operacionais:
Redução da provisão para contingências
Provisão de serviços de auditoria/Consultoria 1.291.136 17.861
Apropriação de seguros 242.049 247.227
Provisão bônus aos funcionários 0 (230.935)
Depreciação de imobilizado 6.775 0
Baixa e/ou provisão de perda de imobilizado 531.517 0
Baixa e/ou provisão de perda de intangíveis 25.100.000 0
Resultado Investimentos Societários (MEP) 2 2
Efeito variações cambiais ativas e passivas 7.336 (59.415)

Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
Clientes 42.592 91.386
Despesas antecipadas (345.680) (421.256)
Adiantamentos 180.412 (61.999)
Tributos a recuperar (31.304) 86.478
Investimentos societários (2) (1)
Fornecedores 460.971 1.116.771
Outras contas a pagar (329.480) 23.564
Obrigações tributárias 320.102 (72.954)
Salários e provisões 200.257 (153.341)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais   (9.524.821) (4.045.227)
27. Eventos subsequentes: Não ocorreu qualquer evento subsequente após 31 de 
dezembro de 2021 com impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas. 
28. Aprovação das demonstrações financeiras: A Diretoria Executiva da Compa-
nhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 29 de abril 
de 2022, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, 
que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

Daniel Jorge Rio Duarte Elias - Diretor Presidente - CPF: 055.948.887-48 
Frederico Patricio dos Santos Pereira - Diretor Financeiro - CPF: 080.846.057-98 

Marcelo Vinicius de Souza - Contador: - CRC/RJ 1RJ-094628/O-7 
CPF: 011.891.847-88.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Aos Administradores e Acionistas da Galp Energia Brasil S.A. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras da Galp Energia Brasil S.A. (Companhia), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as res-
pectivas 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 refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desem-
penho 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 internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, 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 profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos 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 diretoria. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. ERNST & YOUNG 
- Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Ricardo Gomes Leite - 
Contador CRC-1RJ107146/O-1.

4. Caixa e equivalentes de caixa: O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser 
conciliado com os respetivos itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado 
a seguir:
 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 25.684.165 607.748
Bancos 171.303 320.756
Aplicações financeiras 25.512.862 286.992
As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de curto pra-
zo, a seguir demonstrado:
Instituíção financeira 2021 2020
 25.512.862 286.992
Banco Itau S.A. 25.512.862 286.992
O montante de R$ 25.512.862 é composto principalmente pela integralização 
de capital recebido no dia 16 de dezembro de 2021 (nota explicativa nº 19). 
5. Tributos a recuperar: A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte 
detalhe em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
 2021 2020
 Circulante Circulante
Tributos a recuperar 423.874 392.570
PIS e COFINS a recuperar 39.486 39.486
IRRF sobre rendimentos aplicações financeiras 76.106 38.017
IRPJ Base Negativa 308.282 315.067
6. Adiantamentos: A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 88.539 em 
31/12/2021 e R$ 268.952 em 31/12/2020, tem a seguinte composição:

2021 2020
88.539 268.952

Adiantamento a fornecedor (a) 209 15.056
Adiantamento ao operador do consórcio - blocos  
 não operados (b) 88.330 253.896
a) A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 209 (31/12/2021) e R$ 15.056 
(31/12/2020), referem-se aos adiantamentos para fornecedores de materiais e ser-
viços administrativos. b) A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios 
- blocos não operados, no montante de R$ 88.330 (31/12/2021) e R$ 253.896 
(31/12/2020), é composta por adiantamentos aos parceiros Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras e Shell Brasil Petróleo Ltda., relativos aos blocos não operados 
pela Companhia, que se destinam a fazer face ao investimento em pesquisa in-
corrido pela consorciada e imputada por rateio aos consórcios, que se encontram 
distribuídos da seguinte forma:
 2021 2020
Adiantamento ao operador do consórcio - 
 blocos não operados 88.330 253.896
Bacia BAR-M-344 95.766 130.398
Bacia BAR-M-388 100.809 129.770
Bacia BAR-M-342 78.604 113.234
Bacia BAR-M-300 37.433 72.074
Bacia PN-T-150 (48.440) 54.138
Bacia PN-T- 166 (102.506) 1.490
Bacia POT-M-764 (73.336) (247.208)
7. Despesas antecipadas a apropriar: A rubrica de despesas antecipadas a 
apropriar, no montante de R$ 380.916 (31/12/2021) e R$ 277.284 (31/12/2020) 

refere-se à contratação de seguros para cobertura de potenciais riscos ineren-
tes à atividade petrolífera, e com isso, o saldo apresentado, será apropriado ao 
resultado do exercício de acordo com os prazos de vigência estabelecidos em 
cada contrato. 8. Investimento societário: A rubrica de investimento societário, 
no montante de R$ 5.140.474 em 31/12/201 e R$ 476 em 31/12/2020 tem a se-
guinte composição:
 2021 2020
 5.140.474 476
Adiantamento para aquisição societária (a) 5.140.000 -
Participações societárias (b) 474 476
a) O saldo relativo a Adiantamento para aquisição societária é composta pela da 
primeira parcela relativa a aquisição das empresas Cascudo Energia Solar Ltda. e 
Murion Solar Energia SPE Ltda., nos montantes de R$ 2.520.000 e R$ 2.620.000 
respectivamente. Demais pagamentos relativos a aquisição dessas empresas es-
tão vinculadas a condições precedentes a incorrer durante o ano de 2022. b) O 
saldo relativo a Participações societárias tem a seguinte composição:
Patrimônio líquido Petrogal Brasil Comerciali-
zadora Ltda (PBC) 2021 2020
Capital social 5.000.000 3.500.000
Prejuízo acumulado (4.741.296) (4.629.640)
Prejuízo do exercício (106.801) (111.656)
Total 151.903 (1.241.296)
Patrimônio líquido Belém Bioenergia Brasil S.A. 2021 2020
Capital social 352.262.751 1.253.331.125
Ágio/Deságio - (111.591.916)
Reserva de capital 116.048.532 -
Prejuízo acumulado - (792.410.702)
(Prejuízo) Lucro do exercício (152.194.797) 29.821.493
Ajustes de avaliação patrimonial 1.216.296 -
Total 317.332.782 379.150.000
Patrimônio líquido ISPG Centro  
 Tecnológico S.A. (ISPG) 2021 2020
Capital social 1.000 1.000
Total 1.000 1.000
Com os respectivos montantes e participações  
 em 31/12/2021:

2021 2020
Petrogal Brasil Comercializadora Ltda  
 (participação de 0,0014%)
Aquisição do Investimento 70 70
Participação dos Lucros (97) (94)
Saldo do investimento - PBC (27) (24)
Belém Bioenergia Brasil S.A.
 (participação de 0,0000003%)
Aquisição do Investimento 1 1
Participação dos Lucros - (1)
Saldo do investimento - BBB 1 0
ISPG Centro Tecnológico S.A. (participação de 50%)
Aquisição do Investimento 500 500
Saldo do investimento - ISPG 500 500
Saldo consolidado dos investimentos 474 476

9. Imobilizado: Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
 Construções em andamento Bens em operação Total 

ativos 
tangíveis 

POT M 
764

BAR M 
300

BAR M 
342

BAR M 
344

BAR M 
388

Subtotal de  
ativos tangíveis

Veícu-
los

Equip.  
Informático

Subtotal de  
ativos tangíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 2.695 92.318 310.685 125.820 531.518 - 5.685 5.685 537.203
Adições - - - - - - 135.500 - 135.500 135.500
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado - (2.695) (92.318) (310.685) (125.820) (531.518) - - - (531.518)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - 135.500 5.685 141.185 141.185
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - - - - - - - (5.685) (5.685) (5.685)
Despesa de depreciação - - - - - - (6.775) - (6.775) (6.775)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - (6.775) (5.685) (12.460) (12.460)
em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - 128.725 - 128.725 128.725
As imparidades reconhecidas no exercício de 2021 constante na rubrica Construções em andamento no montante de R$ 531.518, ocorre devido análise técnica e eco-
nômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas. As adições do exercício de 2021 constante 
na sub-rubrica Veículos no montante de R$ 135.500 é relativo a um veículo para apoio das atividades operacionais e administrativas.
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
 Construções em andamento Bens em operação Total 

ativos 
tangíveis 

POT M 
764

BAR M 
300

BAR M 
342

BAR M 
344

BAR M 
388

Subtotal de  
ativos tangíveis

Veícu-
los

Equip.  
Informático

Subtotal de  
ativos tangíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2019 106.528 2.695 92.318 310.685 125.820 638.046 - 5.685 5.685 643.731
Adições 9.800 - - - - 9.800 - - - 9.800
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado (116.328) - - - - (116.328) - - - (116.328)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 2.695 92.318 310.685 125.820 531.518 - 5.685 5.685 537.203
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - - - - - - - (5.685) (5.685) (5.685)
Despesa de depreciação - - - - - - - - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - - - - - - - (5.685) (5.685) (5.685)
em 31 de dezembro de 2020 - 2.695 92.318 310.685 125.820 531.518 - - - 531.518
10. Intangível: Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:
 Ativo Intangível
 POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388 Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 25.100.000
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado (nota explicativa nº 23) - (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000) (25.100.000)
em 31 de dezembro de 2021 - - - - - -
O montante de R$ 25.100.000 em 31/12/2021 está relacionado com a estimativa de perda dos bônus de assinatura nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas 
devido a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos. Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas 
de intangível foi o seguinte:
 Ativo Intangível
 POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388 Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 26.700.000
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado (1.600.000) - - - - (1.600.000)
em 31 de dezembro de 2020 - 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 25.100.000

11. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de fornecedo-
res é constituída pelos seguintes itens:
 2021 2020
Fornecedores 460.391 5.019
Fornecedores 460.391 5.019
O saldo na rubrica de fornecedores (R$ 460.391 em 31/12/2021 e R$ 5.019 em 
31/12/2020) na rubrica fornecedores refere-se a gastos de serviços e materiais 
adquiridos voltados para áreas administrativas. O aumento na rubrica de fornece-
dores no exercício de 2021 deve-se a custos refaturados por empresas do grupo 
relativos a estruturação iniciada em 2021 para atender os novos negócios que a 
Companhia atuará a partir de 2022. (nota explicativa nº 1). 12. Salários e pro-
visão: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de salários e provisões 
apresenta a seguinte composição:
 2021 2020
Obrigações tributárias 200.257 -
Provisão de férias e 13o salários e encargos sociais a pagar 200.257 -
O aumento na rubrica de salários e provisões no exercício de 2021 deve-se a 
estruturação iniciada para atender os novos negócios que a Companhia atuará a 
partir de 2022. (nota explicativa nº 1). 13. Obrigações tributárias: A rubrica de 
obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:
 2021 2020
Obrigações tributárias 350.859 30.756
Impostos sobre receita financeira 4.442 32
Impostos sobre salários 339.795 29.197
Outros impostos retidos a terceiros 6.622 1.527
A variação na rubrica Impostos sobre salário deve-se essencialmente estruturação 
iniciada em 2021 para atender os novos negócios que a Companhia atuará a partir 

de 2022. (nota explicativa nº 1). 14. Provisões de serviços: A rubrica de provisão 
de serviços apresenta em 31 de dezembro 2021 e 2020, a seguinte composição:
 2021 2020
Provisões de serviços 1.320.546 53.101
Serviço de consultoria 1.290.612 -
Serviço de auditoria 14.464 28.086
Serviços administrativos 15.470 -
Provisão serviços blocos não operados - 21.276

Outros - 3.739
15. Adiantamentos dos parceiros - blocos operados: O montante de R$ 
372.158, em 31/12/2021, referem-se ao saldo de recebimento maior proveniente 
dos cash calls dos blocos operados pela Companhia:
 2021 2020
Provisões de serviços 372.158 700.672
PN T 136 155.384 298.439
PN T 182 216.774 402.233
Como os projetos PN-T-136 e PN-T-182 foram descontinuados, não houve emis-
são de novos débitos e novos cash calls. A redução do saldo refere-se a corre-
ções de débitos reconhecido em exercícios anteriores. A Sociedade trabalha para 
entregar todas as obrigações dos respectivos projetos para encerrar os saldos 
existentes. 16. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ E Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL: No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, a Companhia apresentou prejuízo contábil e prejuízo fiscal. A 
base de cálculo do IRPJ e CSLL diferido sobre o prejuízo fiscal não foi constituído 
devido a não perspectiva de compensação, bem como sua conciliação de despesa 
calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda 
e contribuição social no resultado.

 2021 2020
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (37.201.505) (37.201.505) (4.628.615) (4.628.615)
Adições ao Lalur 25.645.071 25.645.071 287.760 287.760
Exclusão ao Lalur (13.056.311) (13.056.311) (59.213) (59.213)
Resultado antes da compensação do prejuízo fiscal (24.612.745) (24.612.745) (4.400.068) (4.400.068)
Compensação do prejuízo fiscal - - - -
Base de cálculo para IRPJ e CSSL (24.612.745) (24.612.745) (4.400.068) (4.400.068)
Alíquotas (%) 15% + adicional 10% 9% 15% + adicional 10% 9%
IRPJ e CSLL - do exercício - - - -
17. Saldos e Transações com partes relacionadas: 17.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, e as transações efetuadas 
durante esses exercícios, com partes relacionadas são os seguintes:

Demonstração de resultados
 2021 2020

Partes relacionadas
Total de  

transações
Receita serviços 

prestados
Débitos 

serviços diversos
Total de  

transações
Receita serviços 

prestados
Débitos 

serviços diversos
Sociedades (493.464) - (493.464) (576.911) - (576.911)
Galp Energia S.A (21.998) - (21.998) (25.218) - (25.218)
Galp Energia España SAL (382.516) - (382.516) - - -
Petrogal Brasil S.A. (88.950) - (88.950) (551.693) - (551.693)

Valores a pagar - Ativo Circulante
Partes relacionadas 2021 2020
Sociedades - 55.431
Galp Bioenergy BV - 55.431

Valores a pagar - Passivo Circulante
Partes relacionadas 2021 2020
Sociedades 385.210 7.418
Galp Energia S.A 2.888 5.144
Galp Energia España SAU 373.539 -
Petrogal Brasil S.A. 8.783 2.274
A Sociedade também, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, contratou empresas do grupo Galp (Galp Energia S.A. e Petrogal Brasil 
S.A.) para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas adminis-
trativas e de exploração. O saldo relativo a Galp Energia España SAU refere-se a 
reembolso de despesa incorrida com funcionário da Companhia. 17.2. Despesa 
com a Diretoria Executiva: A remuneração dos diretores da Companhia, no de-
correr do exercício de 31 de dezembro de 2021 foi no valor de R$ 7.464 e em 31 
de dezembro de 2020 no valor de R$ 9.330. 18. Patrimônio Líquido: O capital 
social da Companhia está demonstrado a seguir:

 

Número 
de ações 

detidas

Valor 
nominal 
da ação

Capital  
subscrito

Capital a 
integralizar

Capital inte-
gralizado

Partici-
pação 

%
Acionistas 332.563 283.014.266 (25.000.000) 258.014.266 100%
Galp E&P  
 Brazil BV 331.563 851,01 282.163.256 (25.000.000) 257.163.256 99,70%
Galp Energia 
 E&P BV 1.000 851,01 851.010 - 851.010 0,30%
No início de 2020, o Capital Social composto por R$ 222.014.266, representado 
por 182.486  ações, e por um saldo residual a integralizar no montante de R$ 
3.900.000  referente a deliberação aprovada pelos acionistas na data de 11 de 
janeiro de 2017, cujo integralização foi realizada na data de 12 de março de 2021. 
Durante o exercício de 2021, a Companhia emitiu 150.137 novas ações, totalizan-
do 332.564 ações no montante de R$ 283.014.266. (a) Reserva legal: A reserva 
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exer-
cício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal, tem por fim, 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para com-
pensar prejuízos e aumentar o capital. Como a Companhia apresentava prejuízos 

acumulados em ambos os períodos, não há reserva legal constituída nas datas de 
31/12/2021 e 31/12/2020. (b) Distribuição de dividendos: De acordo com o Esta-
tuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo mínimo obri-
gatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos 
da lei das Sociedades por Ações. A Companhia pode efetuar outras distribuições, 
na medida em que existirem lucros e reservas disponíveis. Todas as distribuições 
acima mencionadas poderão ser realizadas sob a forma de dividendos ou como 
juros sobre o capital próprio, dedutíveis do imposto de renda, de acordos com os 
termos estabelecidos em Lei. Em 2021 e 2020, a Companhia não apresentou lucro 
líquido, diante disto, não foi provisionado dividendo mínimo obrigatório de 25%. (c) 
Aumento de capital: Para cumprir seus compromissos, os acionistas aprovaram 
aumentos de capital social conforme a seguir: Em 28 de junho de 2021,  houve um 
aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 11.000.000, dos quais 
R$ 8.000.000 foi integralizado em 29 de junho de 2021 e R$ 3.000.000, em 04 de 
novembro de 2021. Em 16 de dezembro de 2021,  houve um aumento de capital 
social da Companhia no montante de R$ 50.000.000, dos quais R$ 25.000.000 
foi integralizado imediatamente e R$ 25.000.000 por integralizar até a data de 
31 de dezembro de 2022. 19. Fornecimento e serviços externos: A rubrica da 
demonstração do resultado - fornecimentos e serviços externos apresentava a 
seguinte composição:
 2021 2020
Fornecimentos e serviços externos 2.710.499 2.344.737
Consultorias técnicas e adminstrativas 1.871.070 -
Custos Exploratórios 170.436 2.024.702
Passagens aéreas e hospedagens 107.307 23.129
Seguros diversos 242.049 29.795
Advocacia 31.425 -
Serviços de contabilidade e auditoria 29.618 28.478
Serviços de tecnologia da informação 27.148 -
Comunicações 21.551 -
Alugueis e condomínios 6.258 5.385
Conservação e Reparos 990 -
Outros serviços prestados por terceiros - PJ 202.647 233.248
O montante de R$ 202.647 (2020 - R$ 232.248) referente a Outros serviços pres-
tados por terceiros, inclui o montante de R$ 145,195 (2020 - R$ 142.892) relativo 
ao serviço de publicações das demonstrações financeiras. Os custos exploratórios 
são compostos conforme demonstrados a seguir:
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes.     Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.  A Diretoria.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: A XP Controle Participações S.A. (“Companhia” ou 
“XP Controle”) tem sua sede atualmente localizada na Av. Afrânio de Melo 
Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro. A XP Controle é a empresa que detém participação societária no 
Grupo XP, este por sua vez fornece a seus clientes, representados por pes-
soas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, diversos produtos e serviços fi-
nanceiros, atuando principalmente como corretora, incluindo corretagem de 
valores mobiliários, serviços bancários, planos de previdência privada e servi-
ços de assessoria financeira, por meio de sua rede de Agentes Autônomos de 
Investimentos (“AAIs”). 1.1 Reestruturação Societária: a) Reestruturação 
societária XP Controle: Em 13 de dezembro de 2021, a XP Controle contri-
buiu com o valor total agregado de 108.631.284 ações ordinárias Classe B 
para a XP Control. Posteriormente, em 14 de dezembro de 2021, a XP Contro-
le efetuou uma redução de capital e distribuiu sua participação na XP Control 
para seus acionistas. A XP Controle reteve 12.730.020 ações ordinárias Clas-
se B adquiridas antes de nossa oferta pública inicial em conexão com nossa 
reorganização societária em 29 de novembro de 2019. Os detentores indiretos 
de tais ações ordinárias e nossos acionistas controladores indiretos não foram 
alterados como resultado dessa reorganização societária da XP Controle. 
Dessa forma, conforme AGE realizada em 10 de dezembro de 2021, a Com-
panhia aprovou a reorganização societária, passando a XP Controle a deter 
2,27% do capital total ou 7,16% do capital votante da XP Inc para o período 
findo em 31 de dezembro de 2021. A reestruturação não gerou efeitos no re-
sultado. b) Reestruturação societária Xdex Intermediação: Com o objetivo 
de proporcionar a simplificação societária e possibilitar aproveitamento de si-
nergias, redução de custos financeiros, operacionais e administrativos, a XP 
Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidi-
ram pela incorporação da mesma pela Xdex Intermediação Ltda. Em AGE rea-
lizada em 31 de dezembro de 2020, a Companhia aprovou os Protocolos de 
Justificação de Incorporação da Xdex Participações S.A. e, como consequên-
cia, o investimento anteriormente detido pela XP Controle na Xdex Participa-
ções S.A. passou para Xdex Intermediação Ltda. Vide Nota 6. A reestruturação 
não gerou efeitos no resultado. Estas demonstrações financeiras individuais 
foram aprovadas pela Administração em 29 de abril de 2022. 2. Base de ela-
boração das demonstrações financeiras: (a) Base de preparação: Na pre-
paração destas demonstrações financeiras individuais, a Companhia utilizou 
os critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação estabelecidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), evidenciando todas as in-
formações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos investimentos em instrumentos financeiros que fo-
ram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações financei-
ras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis do Grupo. As informações que envolvem maior 
grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divul-
gadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais 
(“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas 
explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando indica-
do de outra forma. O balanço patrimonial está apresentado em ordem de liqui-
dez dos ativos e passivos. O momento de sua realização ou liquidação depen-
de não apenas de sua liquidez, mas também dos julgamentos da administra-
ção sobre os movimentos esperados nos preços de mercado e outros aspec-
tos relevantes. I. Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Elas também estão em conformidade com as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB). II. Novas normas 
e interpretações ainda não adotadas: Novas normas e interpretações con-
tábeis foram publicadas que não são obrigatórias para o período de relatório 
de 31 de dezembro de 2021 e não foram adotadas antecipadamente pela 
Companhia. Não se espera que essas normas tenham impacto relevante nas 
demonstrações financeiras. 3. Resumo das principais políticas contábeis: 
Esta nota fornece uma descrição das principais políticas contábeis adotadas 
na preparação das demonstrações financeiras. Essas políticas foram aplica-
das de forma consistente a todos os períodos apresentados, exceto quando 
indicado de outra forma. (a) Instrumentos financeiros ativos e passivos: 
A companhia classifica, no reconhecimento inicial, seus ativos e passivos fi-
nanceiros, como mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A 
classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente 
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e 
em suas características de fluxos de caixa contratuais. Reconhecimento e 
mensuração: A companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de 
negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete 
melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são forneci-
das à Administração. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Para 
fins de avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente paga-
mentos de principal e de juros, o “principal” é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período e pelos 
outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez 
e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A companhia 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui 
a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que pode-
ria mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que 
ele não atenderia essa condição. Os ativos financeiros ao VJR são, inicialmen-
te, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os di-
reitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos, 
neste último caso, desde que o Grupo tenha transferido, significativamente, 
todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ganhos ou as perdas de-
correntes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao VJR 
são apresentados na demonstração do resultado em “Receitas ou despesas 
financeiras” no exercício em que ocorrem. As variações cambiais de títulos 
monetários são reconhecidas no resultado. Havendo ativos financeiros avalia-
dos ao VJORA, estes serão mensurados ao valor justo e as variações no valor 
justo, exceto as perdas por impairment, juros e diferenças cambiais sobre os 
instrumentos de dívida, são reconhecidas nos resultados abrangentes e acu-
muladas na reserva de valor justo. As variações no valor justo de títulos mone-
tários classificados como VJORA, são reconhecidas no patrimônio líquido. 
Quando os títulos classificados como ao VJORA são vendidos ou sofrem per-
da (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patri-
mônio líquido, são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas ou 
despesas financeiras”. Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensu-
rados subsequentemente pelo método da taxa efetiva de juros (“EIR”) e estão 

sujeitos à redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou desvalorizado. A entida-
de reclassifica os ativos financeiros somente quando altera seu modelo de ne-
gócios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Os valores justos dos 
investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de com-
pra. Se o mercado de um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) 
não estiver ativo, o Grupo estabelece o valor justo através de técnicas de ava-
liação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com 
terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente simila-
res, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de op-
ções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e 
contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da 
própria entidade. Desreconhecimento: A Companhia desreconhece um ativo 
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos 
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na 
qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-
nanceiro são transferidos ou na qual a Companhia não transfere nem mantém 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei-
ro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia des-
reconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo finan-
ceiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo mo-
dificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo finan-
ceiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. Impair-
ment de ativos financeiros: A entidade reconhece uma provisão para perdas 
de crédito esperadas (“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não clas-
sificados em VJR. Os ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa 
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a 
Companhia espera receber, descontados a uma aproximação de taxa de juros 
efetiva original. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da ven-
da de garantias mantidas ou outras melhorias de crédito que sejam integran-
tes dos termos contratuais. Em cada data de balanço, a companhia avalia se 
os ativos financeiros estão com problemas de recuperação. Um ativo financei-
ro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos 
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo finan-
ceiro. Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos instru-
mentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organi-
zados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no 
fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de 
transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há mer-
cado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas técnicas 
podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de merca-
do); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de 
fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensuração, conforme 
Nota 6. (b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa não está sujeito a um ris-
co significativo de mudança de valor e é mantido com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros 
fins. As transações são consideradas de curto prazo quando têm vencimentos 
em três meses ou menos a partir da data de aquisição. Para fins de demons-
tração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa referem-se a títulos garanti-
dos adquiridos mediante contratos de revenda e certificados de depósito ban-
cário mensurados ao valor justo por meio do resultado que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significa-
tivo de mudança de valor. (c) Impostos: i. Imposto de renda e contribuição 
social corrente: As entidades do Grupo pagam imposto de renda (IRPJ) e 
contribuição social sobre o lucro (CSLL) sob dois métodos diferentes: • Método 
do Lucro Real - onde o contribuinte calcula os referidos impostos com base no 
seu lucro tributável real, após computar todos os rendimentos, ganhos e des-
pesas dedutíveis, incluindo as perdas operacionais líquidas dos exercícios an-
teriores. Os impostos calculados de acordo com o método do Lucro Real são 
devidos trimestral ou anualmente, dependendo da adoção da entidade através 
do primeiro documento de cobrança de cada ano civil. O método anual do Lu-
cro Real exige que os contribuintes façam pagamentos antecipados mensais 
de IRPJ e CSLL durante o ano-calendário. • Método do Lucro Presumido - 
onde o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL aplicando uma margem de lucro 
sobre as receitas operacionais. É importante ressaltar que a margem de lucro 
é definida pela Receita Federal do Brasil (RFB) de acordo com o tipo de servi-
ços prestados e/ou mercadorias vendidas. Sob o método do Lucro Presumido, 
os impostos mencionados são devidos trimestralmente e nenhum pré-paga-
mento é exigido durante os trimestres. As alíquotas de imposto aplicáveis  ao 
Lucro Real e Lucro Presumido também são definidas de acordo com a ativida-
de principal das entidades. • Imposto de Renda Federal (IRPJ) - alíquota de 
15% calculada sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o 
valor da renda tributável que exceder R$ 20 por mês (ou R$ 240 por ano). 
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - alíquota de 9% calculada 
sobre o rendimento tributável. No entanto, as instituições financeiras (ou seja, 
XP CCTVM) e as seguradoras (ou seja, XP Vida e Previdência) estão sujeitas 
a uma taxa de CSLL mais alta de 15%. A partir de março de 2020, os bancos 
brasileiros (ou seja, Banco XP) estão sujeitos a uma taxa de CSLL de 20%. A 
partir de julho de 2021, a taxa de CSLL aumentou em 5% para todas as enti-
dades financeiras brasileiras até dezembro de 2021. Portanto, os bancos bra-
sileiros estão sujeitos a uma alíquota da CSLL de 25% e todos os demais en-
tes financeiros, incluindo as seguradoras, estão sujeitos a uma alíquota de 
20% por meio da Lei Federal 13.148/2021. ii. Imposto de renda e contribui-
ção social diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos usando o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações financeiras. No entanto, os impostos diferidos não são contabili-
zados se surgirem do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma 
transação que não seja uma combinação de negócios que, no momento da 
transação, não afete a contabilização nem o lucro ou prejuízo tributável. Os Im-
postos diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabili-
dade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferen-
ças temporárias e/ou prejuízos fiscais possam ser utilizados. De acordo com a 
legislação tributária brasileira, o prejuízo fiscal pode ser utilizado para com-
pensar até 30% do lucro tributável do exercício e não expira. O imposto diferido 
é provisionado sobre as diferenças temporárias decorrentes de investimentos 
em controladas, exceto por um passivo fiscal diferido quando o momento da 
reversão da diferença temporária é controlado pelo Grupo e é provável que a 
diferença temporária não seja revertida no futuro previsível. Os impostos dife-
ridos ativos e passivos são apresentados líquidos no balanço patrimonial 
quando há um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração 
dos tributos correntes, em geral quando relacionados à mesma entidade legal 
e mesma jurisdição. Dessa forma, os ativos e passivos fiscais diferidos em di-
ferentes entidades ou em diferentes países geralmente são apresentados se-
paradamente, e não em uma base líquida. iii. Impostos sobre faturamento: 
As receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre 
faturamento, exceto: • Quando os impostos sobre faturamento incorridos na 
compra de bens ou serviços não são recuperáveis junto às autoridades fiscais, 
caso em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de 
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aquisição do item do ativo ou despesa, conforme aplicável; • Quando os valo-
res a receber ou a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre 
faturamento incluídos. O valor líquido dos impostos sobre faturamento, recupe-
rável ou a pagar para a autoridade fiscal, é incluído como parte dos valores a 
receber ou a pagar no balanço, e líquido da receita ou custo/despesa, na de-
monstração do resultado. As receitas de vendas e serviços no Brasil estão su-
jeitas a impostos e contribuições, com as seguintes taxas legais: • PIS e 
 COFINS: são contribuições cobradas pelo governo federal sobre a receita bru-
ta. Esses valores são faturados e cobrados dos clientes do Grupo e reconhe-
cidos como deduções da receita bruta (Nota 31) contra obrigações fiscais, 
pois estamos atuando como agentes de retenção de impostos em nome das 
autoridades fiscais. O PIS e COFINS pagos em certas compras podem ser rei-
vindicados como créditos fiscais para compensar o PIS e a COFINS a pagar. 
Esses valores são reconhecidos como impostos a compensar (Nota 12) e são 
compensados   mensalmente em relação aos Impostos a Pagar e apresenta-
dos líquidos, pois os valores são devidos à mesma autoridade fiscal. O PIS e 
a COFINS são contribuições calculadas sobre dois regimes diferentes, de 
acordo com a legislação tributária brasileira: método cumulativo e método não 
cumulativo. O método não cumulativo é obrigatório para empresas que calcu-
lam imposto de renda sob o método de lucro real. As alíquotas aplicáveis   de 
PIS e COFINS são de 1,65% e 7,60%, respectivamente. Caso contrário, o mé-
todo cumulativo deve ser adotado por entidades sob o método de lucro presu-
mido e também é obrigatório para as empresas financeiras e de seguros. As 
alíquotas aplicáveis   às empresas com Lucro Presumido são de 0,65% para o 
PIS e a COFINS de 3,00%. Entidades financeiras (ou seja, XP CCTVM e Ban-
co XP) e seguradoras (ou seja, XP Vida e Previdência) têm um percentual di-
ferente de COFINS com a sobretaxa de 1,00%, totalizando 4,00%. • O ISS é 
um imposto cobrado pelos municípios sobre as receitas da prestação de ser-
viços. O ISS é adicionado aos valores faturados aos clientes do Grupo pelos 
serviços que o Grupo prestar. Estes são reconhecidos como deduções da re-
ceita bruta (Nota 31) contra passivos tributários, pois o Grupo atua como 
agente de cobrança desses tributos em nome das administrações municipais. 
As taxas podem variar de 2,00% a 5,00%. O ISS apresentado na tabela é apli-
cável à cidade de São Paulo e Rio de Janeiro refere-se à taxa mais comumen-
te aplicada nas operações do Grupo. • O INSS é uma taxa previdenciária co-
brada sobre os salários pagos aos funcionários. (d) Contas a pagar: As con-
tas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios. As contas a pagar são reconhecidas inicial-
mente ao valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método da taxa de juros efetiva. (e) Benefícios a emprega-
dos: i) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado 
em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controlada do Gru-
po) em 6 de dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em 
ações, a Restricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). 
Os planos de incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer in-
centivos de longo prazo a determinados funcionários, diretores e outros prove-
dores de serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a admi-
nistração se compromete a conceder ações da XP Inc. aos participantes defi-
nidos. O custo do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo 
na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente 
aumento no patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado 
ou na data da concessão, quando a concessão se refere a serviços passados. 
O valor total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações 
correspondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também con-
sidera o seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o im-
pacto de quaisquer condições de aquisição que não sejam de performance de 
mercado (por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo es-
pecificado) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição 
de direitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um 
período específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aqui-
sição, que é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas 
devem ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estima-
tivas do número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas 
condições de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o im-
pacto da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um 
ajuste correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, 
a XP Inc. transfere o número correspondente de ações para o participante. As 
ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de transa-
ção diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são credita-
dos diretamente no patrimônio líquido. ii) Planos de participação nos lucros 
e bônus: O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de bônus e partici-
pação nos resultados com base em uma fórmula que leva em consideração o 
lucro atribuível aos proprietários do Grupo após certos ajustes e distribuído 
com base no desempenho individual e coletivo, incluindo indicadores qualita-
tivos e quantitativos. O Grupo reconhece uma provisão quando está contra-
tualmente obrigado ou quando existe uma prática que criou uma obrigação 
construtiva. (f) Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são classi-
ficadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis 
à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido 
como uma dedução, líquida de impostos, dos recursos. (g) Ações em Tesou-
raria: Instrumentos próprios de capital próprio que são readquiridos (ações 
em tesouraria) são reconhecidos a custo e deduzidos do patrimônio líquido. 
Nenhum ganho ou prejuízo é reconhecido em lucro ou perda na compra, ven-
da, emissão ou cancelamento dos instrumentos próprios de capital próprio do 
Grupo. A diferença entre o preço de venda e o preço médio das ações em te-
souraria é registrada como redução ou aumento das Reservas de Capital. O 
cancelamento das ações em tesouraria é registrado como uma redução das 
ações do Tesouro contra as Reservas de Capital, ao preço médio das ações 
em tesouraria na data de cancelamento. (h) Resultado líquido de instru-
mentos financeiros: O resultado líquido de instrumentos financeiros consiste 
nos rendimentos auferidos em operações de principal, juros auferidos sobre o 
caixa do Grupo, juros auferidos sobre o caixa entregue em apoio à atividade 
de empréstimo de títulos e dividendos recebidos de títulos detidos, deduzido 
do custo dos juros sobre empréstimos e financiamentos. Incluiu também os 
ganhos e perdas de variações no valor justo de instrumentos financeiros men-
surados a valor justo. Esses ganhos e perdas estão fora do escopo do CPC 47, 
mas no escopo do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, e as políticas contábeis 
relacionadas estão divulgadas na Nota 2 acima. 4. Estimativa e julgamentos 
significativos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis descritas na Nota 2 requer que a Administração faça jul-
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá-
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem diferir dessas estimativas. Além disso, esta nota também 

BALANÇO PATRIMONIAL
Nota 2021 2020

Ativo
 Disponibilidades 41 29
 Ativos financeiros 494.421 857.087
  Valor justo por meio do resultado 494.421 857.087
   Títulos e valores mobiliários 5 494.421 857.087
 Outros ativos 8.861 268.558
  Impostos e contribuições a compensar 783 378
  Despesas antecipadas 4 –
  Outros ativos 8.074 268.180
 Investimentos 6 328.146 2.376.374
 Ativo fiscal diferido 72 189
Total do ativo 831.541 3.502.237

2021 2020
 Passivos financeiros 305 224
  Avaliados ao custo amortizado 305 224
   Fornecedores 305 224
 Outros passivos 811.827 2.008.059
   Obrigações fiscais e previdenciárias 7 103.744 39.513
   Outros passivos 9 708.083 1.968.546
Total do passivo 812.132 2.008.283
Patrimônio Líquido atribuível
  aos controladores 10 19.409 1.493.954
  Capital social 4.266 12.049
  Reserva de capital 56.861 3.637.708
  Ajuste de avaliação patrimonial 1.371 9.983
  (Ações em tesouraria) (43.090) (2.165.786)
Participação dos não controladores – –
Total do Patrimônio Líquido 19.409 1.493.954
Total do passivo e Patrimônio Líquido 831.541 3.502.237

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE
Nota 2021 2020

Receitas líquida de prestação de serviços – 1
Resultado de instrumentos financeiros a valor justo
 por meio do resultado 24.102 (37.166)
 Receitas operacionais líquidas 24.102 (37.165)
Custos operacionais (1) (1)
Despesas com vendas (5) (25)
Despesas administrativas (2.783) (721)
Outras receitas/(despesas) operacionais 11 (59.163) 1.327.792
Resultado de participações
  em controladas e coligadas 6 728.836 463.357
Resultado antes da tributação sobre o lucro 690.986 1.753.237
Imposto de renda e contribuição social 8 (107.654) (494.676)
Lucro líquido do exercício 583.332 1.258.561
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão
  de investimento no exterior (23.109) 12.109
Variação no ajuste do hedge
  de investimento no exterior 19.521 (13.018)
Ajuste ao valor justo por meio
  de outros resultados abrangentes (4.150) 5.034
Resultado abrangente total do exercício 575.594 1.262.686
Resultado líquido atribuível a:
 Acionistas controladores 583.332 1.258.561
 Acionistas não controladores – –
 Resultado abrangente atribuível a:
 Acionistas controladores 575.594 1.262.686
 Acionistas não controladores – –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de capital Ajuste de  

Avaliação  
Patrimonial

Capital  
Social

Ações em  
Tesouraria

Reserva 
 de Capital

Reserva  
Legal

Reserva  
Estatutária

Lucros  
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.049 (296.314) 1.393.677 2.411 506.494 5.941 – 1.624.258
Resultados abrangentes
Lucro líquido – – – – – – 1.258.561 1.258.561
Outros resultados abrangentes – – – – – 4.125 – 4.125
Transações com acionistas - contribuições
  e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações – – 51.589 – – – – 51.589
Ações em tesouraria – (1.869.472) 208.121 – – – – (1.661.351)
Variação na participação em controladas – – 216.855 – – (83) – 216.772
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – 1.755.788 – (497.227) – (1.258.561) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.049 (2.165.786) 3.626.030 2.411 9.267 9.983 – 1.493.954
Capitalização de parte do saldo da conta
  de Reserva de Capital - AGE de 15.06.2021 1.393.960 – (1.393.960) – – – – –
Capitalização de parte do saldo da conta
  de Reserva de Capital - AGE de 13.10.2021 300.100 – – – (300.100) – – –
Cancelamento de ação - AGE 15.06.2021 – 2.132.617 (2.132.617) – – – – –
Reorganização societária (cisão) (1.701.843) – (165.549) – 373 141.320 – (1.725.699)
Resultados abrangentes
Lucro líquido – – – – – – 583.332 583.332
Outros resultados abrangentes – – – – – (137.040) – (137.040)
Transações com acionistas - contribuições
  e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações – – 110.505 – – – – 110.505
Ações em tesouraria – (9.921) – – – – – (9.921)
Variação na participação em controladas – – – – – (12.892) – (12.892)
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – – – 397.895 – (397.895) –
Dividendos e juros sobre capital próprio – – – (1.556) (95.838) – (185.437) (282.831)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 4.266 (43.090) 44.409 855 11.597 1.371 – 19.408

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Atividades operacionais
Resultado antes da tributação sobre o lucro 690.986 1.753.237
Ajustes ao Lucro Líquido
  Resultado de participação em controladas (728.836) (463.357)
  Ganho na alienação de participações – (1.359.980)
Variação dos ativos e passivos
 Instrumentos financeiros (ativos e passivos) 343.539 (768.562)
 Despesas antecipadas (4) –
 Outros ativos e outros ativos financeiros 260.106 (268.153)
 Fornecedores 81 72
 Obrigações fiscais e previdenciárias (20.022) 15.066
 Outros passivos e outros passivos financeiros (237.815) 89.694
Caixa operacional
 Impostos pagos (30.983) (1.359.020)
Atividades de investimento
Venda de participações em controladas – 1.389.190
Variação da participação em investimentos (12.892) –
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas)
  atividades de investimento (12.892) 1.389.190
Atividades de financiamento
 Dividendos e juros sobre capital próprio (282.831) –
 Variações de participações societárias diretas – (26.889)
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas)
  atividades de financiamento (282.831) (26.889)
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (18.671) (998.702)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 67.912 1.066.614
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49.241 67.912
Disponibilidades 41 29
  Certificados de depósitos bancários 49.200 67.883

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
explica onde houve ajustes reais este ano como resultado e erro e de mudan-
ças nas estimativas anteriores. As informações sobre incertezas sobre premis-
sas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste 
material nos futuros exercícios fiscais estão incluídas a seguir: a) Estimativa 
do valor justo de certos ativos financeiros: O valor justo de instrumentos 
financeiros que não são negociados em um mercado ativo é determinado uti-
lizando técnicas de avaliação. O Grupo usa seu julgamento para selecionar 
uma variedade de métodos e fazer premissas que se baseiam principalmente 
nas condições de mercado existentes no final de cada período de relatório. b) 
Reconhecimento do ativo fiscal diferido por prejuízos fiscais a compen-
sar: Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todos os prejuízos 
fiscais não utilizados na medida em que lucro tributável suficiente provavel-
mente estará disponível para permitir o uso de tais perdas. É requerido o uso 
de julgamento significativo da administração para determinar o valor do impos-
to diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível 
de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fis-
cal futuras. O Grupo concluiu que o ativo diferido será recuperável utilizando-
se o lucro tributável futuro estimado com base nos planos de negócios e orça-
mentos aprovados para as controladas, onde um ativo fiscal diferido foi reco-
nhecido. As perdas podem ser transportadas indefinidamente e não têm data 
de vencimento. 5. Títulos e valores mobiliários:

2021 2020
Custo Valor Justo Custo Valor Justo

Ativos financeiros
Valor justo por meio
  do resultado 484.254 494.421 849.779 857.087
 Certificados de Depósitos
   Bancários (a) 48.670 49.200 67.683 67.883
 Títulos do Governo Brasileiro 435.584 445.221 782.096 789.204
Total ativos financeiros 484.254 494.421 849.779 857.087
(a) Em 31 de dezembro de 2021, Certificados de Depósitos Bancários no valor 
de R$ 49.200 (R$ 67.883 em 31 de dezembro de 2020) estão sendo apresen-
tados como equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa. 
Abaixo apresentamos os títulos classificados por vencimento:

2021 2020
Circulante 445.221 857.087
Sem vencimento – –
Até 3 meses 445.221 2.301
De 3 a 12 meses – 854.786
Não Circulante 49.200 –
Acima de 12 meses 49.200 –
Total 494.421 857.087
6. Investimentos: A seguir são apresentadas as coligadas e as joint ventures 
do Grupo em 31 de dezembro de 2021. As empresas listadas abaixo têm ca-
pital social composto exclusivamente de ações ordinárias, que são detidas di-
retamente pelo Grupo. O país de constituição ou registro é também seu prin-
cipal local de negócios, e a proporção de participação acionária é a mesma 
que a proporção de direitos de voto detidos. (a) Informações das investidas: 

2021

Controlada direta Participação %
Patrimônio 

 líquido
Lucro líquido 

/(prejuízo)
XP Inc. (a) 2,27% 14.416.836 3.589.416
XDEX Intermediação Ltda. (b) 100% 156 (186)

2020

Controlada direta Participação %
Patrimônio  

líquido
Lucro líquido 

/(prejuízo)
XP Inc. 21,71% 10.894.609 2.076.430
XDEX Intermediação Ltda. 100% 8.592 (8.810)
a) Em decorrência do processo de reorganização societária entre a XP Con-
trole e XP Control, ocorrido no segundo semestre de 2021, o percentual de 
participação da XP Controle na entidade controlada, em 31 de dezembro de 
2021, passou a ser de 2,27%. b) Em decorrência dos processos de follow-ons 
da XP Inc., ocorridos em 1º de julho e 7 de dezembro de 2020, o percentual de 
participação da XP Controle na entidade controlada, em 31 de dezembro de 
2020, passou a ser de 21,71%. c) Em 31 de dezembro de 2020, com o objetivo 
de proporcionar a simplificação societária e possibilitar aproveitamento de si-
nergias, redução de custos financeiros, operacionais e administrativos, a XP 
Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidi-
ram pela incorporação da mesma pela Xdex Intermediação Ltda.

Controlada direta
Saldo em 

31/12/2020
Aquisição/baixa  

e/ou aumento de capital
Equivalência 

patrimonial
Outros resultados  

abrangentes
Ações em 

 tesouraria
Plano baseado 

 em ações
Saldo em 

 31/12/2021
XP Inc 2.367.782 (2.705.205) 729.022 (136.789) (37.325) 110.505 327.990
XDEX Intermediação Ltda. 8.592 (8.250) (186) – – – 156
Total 2.376.374 (2.713.455) 728.836 (136.789) (37.325) 110.505 328.146

Controlada direta
Saldo em 

 31/12/2019
Aquisição/baixa  

e/ou aumento de capital
Equivalência 
 patrimonial

Outros resultados 
 abrangentes

Plano baseado 
 em ações

Saldo em 
 31/12/2020

XP Inc 1.655.293 187.201 469.271 4.427 51.590 2.367.782
XDEX Participações S.A. 11.407 (5.493) (5.914) – – –
XDEX Intermediação Ltda. – 8.592 – – – 8.592
Total 1.666.700 190.300 463.357 4.427 51.590 2.376.374

7. Obrigações fiscais e previdenciárias:
2021 2020

IR e CSLL 103.463 39.417
PIS e COFINS 238 91
Outros (a) 44 5
Total 103.745 39.513
Circulante 103.745 39.513
Não circulante – –
(a) O montante de outros é referente a INSS, ISS e outros saldos. 
8. Impostos e contribuições:
(a) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:

2021 2020
Resultado antes dos impostos e JCP 690.986 1.809.037
JCP (59.540) (55.800)
Resultado antes dos impostos 631.446 1.753.237
Taxa de impostos no Brasil 34,00% 34,00%
Imposto utilizando a alíquota
  de imposto da controladora (214.692) (596.101)
Incentivos fiscais – 13.495
Lucros no exterior (140.791) (65.032)
Outros (a) 247.828 152.962
Total (107.654) (494.676)
Taxa de imposto efetiva -17,05% -28,22%
Corrente (107.538) (494.815)
Diferido (116) 139

(107.654) (494.676)
Outros resultados abrangentes: Os valores de impostos (debitados)/credita-
dos relacionados aos componentes de outros resultados abrangentes são:

Antes dos 
 Impostos

(Despesa) 
/Crédito

Depois dos 
 impostos

Variação no ajuste de conversão
  de investimento no exterior (23.109) – (23.109)
Variação no ajuste do hedge
  de investimento no exterior 29.615 (10.093) 19.522
Ajuste ao valor justo por meio
  de outros resultados abrangentes (6.950) 2.799 (4.151)
31 de dezembro de 2021 (444) (7.294) (7.738)
Variação no ajuste de conversão
  de investimento no exterior 12.109 – 12.109
Variação no ajuste do hedge
  de investimento no exterior (19.723) 6.705 (13.018)
Ajuste ao valor justo por meio
  de outros resultados abrangentes 8.533 (3.499) 5.034
31 de dezembro de 2020 919 3.206 4.125
9. Outros passivos: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, corresponde substancialmente às obrigações por recompra de ações de 
acionistas minoritários da XP Controle, relacionados ao Programa de Partner-
ship. 10. Patrimônio líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 
de dezembro de 2021, o capital social da XP Controle, está totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$ 4.266 dividido (R$ 12.049 em 31 de dezembro de 
2020), sendo 14.683.730 ações ordinárias (35.647.849 em 31 de dezembro de 
2021) e 419.529 ações preferenciais todas nominativas e sem valor nominal 
(34.905.542 ações preferenciais todas nominativas e sem valor nominal em 31 
de dezembro de 2020). Em 15 de junho de 2021 foi deliberado em assembleia 
geral extraordinária, o aumento de capital da XP Controle no montante de 
R$ 1.394.959, mediante a emissão de 59.484.901 novas ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total de R$ 23,4338. 
Em 13 de outubro de 2021 foi deliberado em assembleia geral extraordinária, 
o aumento de capital da XP Controle no montante de R$ 300.100, mediante a 
emissão de 5.863.557 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, ao preço de emissão de total de R$ 51,1805. Em 14 de dezembro de 2021 
foi deliberado em assembleia geral extraordinária, a redução de capital da XP 
Controle no montante de R$ 1.701.842, mediante ao cancelamento 86.312.577 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
total de R$ 19,7171. (a1) Ações em tesouraria: As ações recompradas são 
registradas no Patrimônio Líquido em Ações em Tesouraria pelo seu preço 
médio de aquisição. As ações que venham a ser vendidas posteriormente são 
registradas como uma redução das ações em tesouraria, mensuradas pelo 
preço médio das ações mantidas em tesouraria naquela data. Em 15 de junho 
de 2021 foi deliberado em assembleia geral extraordinária, o cancelamento de 
34.486.013 ações preferenciais sem valor normal, de emissão da XP Controle 
e mantidas em tesouraria, no montante de R$ 2.132.618, sem redução do va-
lor de capital social. 

Quantidade
Ordinárias Preferenciais Total Valor

Ações em Tesouraria
  em 31/12/2020 – 34.905.542 34.905.542 2.165.786
Aquisição de ações – – – –
Venda de ações – (34.486.013) (34.486.013) (2.122.697)
Ações em Tesouraria
  em 31/12/2021 – 419.529 419.529 43.090

Quantidade
Ordinárias Preferenciais Total Valor

Ações em Tesouraria
  em 31/12/2019 3.803.680 4.769.260 8.572.940 296.314
Aquisição de ações 3.655.119 31.284.084 34.939.203 2.042.304
Venda de ações (7.458.799) (1.147.802) (8.606.601) (172.832)
Ações em Tesouraria
  em 31/12/2020 – 34.905.542 34.905.542 2.165.786
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do Lu-
cro Líquido apurado no balanço individual da controladora XP Controle. A re-
serva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo rema-
nescente do Lucro Líquido apurado no balanço, após as destinações legais e 
tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não po-
derá ultrapassar o capital social. Em AGE de 11 de outubro de 2021 foi desti-
nado o montante de R$ 397.895 para reserva de lucros da Companhia. 
(c) Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: É assegurado 
dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do Lucro Líquido do exercício 
após as destinações específicas. O saldo do lucro líquido, verificado após as 
deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação 
proposta pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, 
podendo ser integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visan-
do a manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento 
das atividades da Companhia conforme previsto no Art. 202 da L ei nº 6.404/76 
§ 4º, § 5º e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor 
do capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o 

acionista controlador, a Administração não irá propor à Assembleia de acionis-
tas a distribuição de dividendos. Em AGE de 13 de dezembro de 2021 foi reti-
ficado o valor de distribuição de dividendos no montante de R$ 223.291 e juros 
sobre capital próprio de R$  59.540, montantes deduzidos das contas de re-
serva estatutária, reserva legal e lucros acumulados. (d) Ajuste de Avaliação 
Patrimonial: Corresponde basicamente a variação na participação societária 
de empresas investidas e outros resultados abrangentes, que são contabiliza-
dos no Patrimônio Líquido enquanto não computados no resultado do exercí-
cio em obediência ao regime de competência, pelas contrapartidas de aumen-
tos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo. 
11. Outras receitas/(despesas) operacionais: No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, corresponde substancialmente à atualização monetária de 
recompra de ações de acionistas minoritários da XP Controle, relacionados ao 
Programa de Partnership. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
além da atualização monetária, o montante corresponde ao efeito de alteração 
na participação societária em controlada. 12. Partes relacionadas: Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 não tivemos montante material na XP Controle de 
transações entre partes relacionadas. 13. Plano de incentivo baseado em 
ações: O Plano foi aprovado pela reunião do Conselho de Administração da 
XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro de 2019 e a primeira con-
cessão de Restricted Shares Units e Performance Share Unit foi em 10 de de-
zembro de 2019. No plano de Restricted Shares Units, as ações são concedi-
das sem custo ao participante na data da concessão. As RSUs são concedi-
das semestralmente, suas condições de aquisição estão relacionadas aos 
serviços prestados, e tais condições são atingidas a uma razão determinada 
em cada período de emissão no limite de aquisição de até cinco anos. Após os 
períodos de aquisição, as ações ordinárias serão emitidas aos participantes. 
Para as PSUs, as condições de aquisição são atingidas a seguinte razão: (i) 
33% serão adquiridos no terceiro ano após a concessão, (ii) 33% serão adqui-
ridos no quarto ano após a concessão e (iii) 34% serão adquiridos no quinto 
ano após a data da concessão. Na Performance Share Unit, as ações são con-
cedidas aos participantes elegíveis e suas condições de aquisição são basea-
das em métricas relacionadas a um período de cinco anos e ao retorno total 
ao acionista (TSR), incluindo o aumento do preço das ações, dividendos e re-
tornos de capital. Se um participante elegível deixar de ser empregado da en-
tidade dentro do período de aquisição, os direitos serão perdidos, exceto em 
circunstâncias limitadas, que devem ser aprovadas pela Administração caso a 
caso. Depois que as PSUs são adquiridas, as ações ordinárias entregues de-
vem ser mantidas por um período adicional de um ano, geralmente para um 
período total combinado de aquisição e retenção de seis anos a partir da data 
da concessão. 14. Determinação do valor justo: O Grupo avalia instrumen-
tos financeiros, tais como investimentos financeiros e derivativos, pelo valor 
justo no final do período de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor jus-
to dos instrumentos financeiros negociados em mercados negociados em 
mercados ativos é seu preço de mercado, cotados no mercado. Os instrumen-
tos financeiros incluídos como nível 1 consistem principalmente em instrumen-
tos financeiros representantes da dívida pública do Brasil e instrumentos fi-
nanceiros negociados em mercados ativos (ou seja, bolsas de valores). Nível 
2: O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mer-
cados ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação, que basicamente 
fazem o uso de dados observáveis   de mercado. Se todos os dados significati-
vos exigidos para determinação do valor justo do ativo ou passivo financeiro 
forem observáveis   direta ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. 
Os instrumentos financeiros classificados como nível 2 são compostos princi-
palmente por instrumentos financeiros emitidos por entidades privadas e ins-
trumentos financeiros negociados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou 
mais insumos significativos não forem observáveis, o instrumento é incluído 
no nível 3. É o caso dos títulos representativos de patrimônio líquido não lista-
dos. Os valores justos foram avaliados para fins de mensuração com base nos 
métodos abaixo. (a) Caixa e equivalentes de Caixa, aplicações interfinan-
ceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas: O valor 
justo de caixa e equivalentes de caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez 
e obrigações por operações compromissadas têm o seu valor justo muito pró-
ximo ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos): O valor 
justo dos títulos e valores mobiliários é determinado por referência aos seus 
preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações financei-
ras. Se não houver cotação de mercado, o valor justo é estimado com base no 
valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas obser-
váveis e índices de mercado na data das demonstrações financeiras. (c) Ins-
trumentos financeiros derivativos: Os critérios e metodologias para realizar 
o cálculo de valor justo dos instrumentos financeiros derivativos estão descri-
tos na Nota 2. (d) Outros ativos e passivos financeiros: O valor justo, que é 
determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor pre-
sente do principal e fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas obser-
váveis e taxas de mercado na data da apresentação das demonstrações finan-
ceiras. Os instrumentos financeiros não mensurados pelo valor justo (aplica-
ções interfinanceiras de liquidez, negociação e intermediação de títulos e va-
lores mobiliários, contas a receber e contas a pagar) não foram divulgados, 
pois possuem um valor contábil razoavelmente próximo de seu valor justo. 
Abaixo estão os ativos e passivos financeiros do Grupo por nível na hierarquia 
do valor justo. A avaliação do Grupo sobre a relevância de um determinado fa-
tor para a medição do valor justo requer julgamento e pode afetar a avaliação 
dos ativos e passivos do valor justo e sua colocação dentro dos níveis da hie-
rarquia do valor justo:

2021

Nível 1 Nível 2
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo
  por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 445.221 49.200 494.421 494.421
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores – 305 305 305

2020

Nível 1 Nível 2
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo
  por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 789.204 67.883 857.087 857.087
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores

– 224 224 224

15. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros: 
(a) Visão geral: O Grupo está exposto aos seguintes riscos: (i) Risco de cré-
dito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de Mercado; • Risco de juros; • Risco de 
preço. (iv) Risco operacional. (b) Estrutura de gestão de risco: A administra-
ção tem a responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar a estrutu-
ra de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma 
separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administra-
ção, para garantir a isenção de conflito de interesses e a segregação de fun-
ções adequadas às boas práticas de governança corporativa e de mercado. 
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e 
analisar os riscos enfrentados, estabelecer limites e controles de risco apro-
priados e monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de 
gerenciamento de risco são revisados   periodicamente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O Grupo, por meio de 
seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por ob-
jetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual 
todos os seus funcionários estejam cientes de seus deveres e obrigações. Ao 
que se refere ao Conglomerado Prudencial da XP, a estrutura organizacional 
baseia-se nas recomendações propostas pelo Acordo da Basiléia, no qual são 
formalizados procedimentos, políticas e metodologia compatíveis com a tole-
rância ao risco e com a estratégia do negócio e os diversos riscos inerentes às 
operações e/ou processos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e 
operacional. O Grupo busca seguir as mesmas práticas de gerenciamento de 
riscos que as aplicáveis a todas as empresas. Esses processos de gerencia-
mento de risco também estão relacionados aos procedimentos de gerencia-
mento de continuidade operacional, principalmente no que tange à formulação 
de análises de impacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos 
de contingência, aos planos de backup e gerenciamento de crise. (c) Risco de 
crédito: O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de 
perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas 
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização 
de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do 
tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 
negociação e aos custos de recuperação. O documento de Gestão de Riscos 
estabelece sua política de crédito com base na composição da carteira por tí-
tulo, por rating interno de emissor e ou emissão, na atividade econômica, na  
duration da carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre outros. O departa-
mento de Análise de Crédito também está ativamente envolvido nesse proces-
so e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e emissores com 
os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se tam-
bém de metodologia interna de atribuição de risco de crédito (rating) para clas-
sificar a probabilidade de perda das contrapartes. Para as operações de crédi-
to, o Grupo XP tem como garantia os investimentos de clientes para reduzir 
perdas potenciais e proteger contra a exposição ao risco de crédito, geren-
ciando essas garantias de modo que sejam sempre suficientes, legalmente 
aplicáveis (efetivas) e viáveis, a XP monitora os valores em garantia. O Geren-
ciamento de Risco de Crédito fornece subsídios para definir estratégias como 
apetite ao risco, para estabelecer limites, incluindo análise de exposição e ten-
dências, assim como a eficácia da política de crédito. As operações de em-
préstimos têm uma alta qualidade de crédito e o Grupo frequentemente utiliza 
medidas de mitigação de risco, principalmente através de investimentos dos 
clientes como garantias, o que explica a baixa taxa de provisão. As políticas do 
Grupo relativas à obtenção de garantias não mudaram significativamente du-
rante o período de relatório e não houve nenhuma mudança significativa na 
qualidade geral das garantias detidas pelo Grupo desde o período anterior. 
A administração realiza análises de qualidade de crédito de ativos que não es-
tão vencidos ou reduzidos a valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, tais ativos eram substancialmente representados por Operações de 
Crédito e Títulos e Valores Mobiliários comprados sob contratos de revenda 
dos quais as contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, 
títulos emitidos pelo governo brasileiro, bem como transações de instrumentos 
financeiros derivativos, que são negociados principalmente na bolsa de valo-
res (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, têm sua garantia. O valor 
contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco 
de crédito é apresentado no quadro abaixo:

Controladora
2021 2020

Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários 494.421 857.087
Títulos privados 49.200 67.883
Títulos públicos 445.221 789.204
Total 494.421 857.087
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição 
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inespe-
radas, correntes e futuras. O gerenciamento de liquidez atua em linha com es-
tratégia e o modelo de negócios do Grupo, sendo compatível com a natureza 
das operações, a complexidade dos seus produtos e a relevância de exposi-
ção a riscos. Essa política de gestão de liquidez estabelece ações a serem to-
madas em casos de contingência de liquidez, e estas devem ser suficientes 
para gerar a ressignificação do caixa dentro dos limites mínimos exigidos. 
O grupo mantém um nível adequado de liquidez a todo o momento, trabalhan-
do sempre com um limite mínimo de caixa. Isso é feito através de um geren-
ciamento compatível e consistente com sua capacidade de obtenção de recur-
sos no mercado, com suas metas orçamentárias de evolução do volume de 
seus ativos e está baseado no gerenciamento dos fluxos de caixas, observan-
do os limites mínimos de saldos dos caixas diários e projeções de necessida-
de de caixa, no gerenciamento dos estoques de ativos de alta liquidez e simu-
lações de cenários adversos. A estrutura e gestão de riscos são de responsa-
bilidade do departamento de  Riscos, subordinado à Diretoria Executiva, evi-
tando assim qualquer conflito de interesses com departamentos que necessi-
tem de liquidez. (d1) Vencimentos de passivos financeiros: O vencimento 
de passivos financeiros é de até 1 mês, referente ao montante de R$ 305 de 
fornecedores. (e) Risco de Mercado: Risco de mercado é o risco de que o va-
lor justo ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem de-
vido a alterações nos preços de mercado. O risco de mercado compreende 
principalmente três tipos de risco: variação cambial, taxas de juros e preços de 
ações. O objetivo do gerenciamento do risco de mercado é controlar a exposi-
ção a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimizando o retor-
no. O gerenciamento do risco de mercado das operações é realizado por meio 
de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em no-
vos produtos e atividades, com o objetivo de manter a exposição ao risco de 
mercado em níveis considerados aceitáveis pelo Grupo e atender à estratégia 
e limites definidos pelo Comitê de Risco. Para atendimento às disposições do 
órgão regulador, as instituições financeiras do Grupo controlam diariamente a 
exposição pelo cálculo das parcelas de risco, registrando os resultados no Do-
cumento 2011 - Demonstração Diária de Capital (“DDR”) no Circular BACEN 
nº 3.331/08, submetendo-a diariamente a esta instituição. Com as regras for-
malizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, monitorar e 
garantir o cumprimento dos limites preestabelecidos, podendo intervir nos ca-
sos de descumprimento e relatar todos os eventos atípicos ao Comitê. A em-
presa utiliza sistema de terceiros para mensurar e controlar a exposição ao 
risco de mercado. Além do controle realizado pela ferramenta, o Grupo adota 
diretrizes para controlar o risco dos ativos que marcam as operações de Te-
souraria. No caso de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da 
Tesouraria deverá tomar as medidas necessárias para o reenquadramento o 
mais rapidamente possível. (e1) Risco de taxa de juros: Decorre da possibi-
lidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de flutuações nas 
taxas de juros de seus ativos e passivos financeiros. Abaixo apresentamos as 
taxas de risco que o Grupo está exposto: • Selic/DI; • IPCA; • PRE; (e2) Risco 
de preço: Risco de preço é o risco decorrente da alteração do preço da car-
teira dos fundos de investimento e das ações listadas em bolsa, mantidas na 
carteira do Grupo, que podem afetar os seus resultados. O risco de preço é 
controlado pela administração do Grupo, com base na diversificação de sua 
carteira e/ou pelo uso de contratos de derivativos, como opções ou futuros. 
(f) Risco operacional: O risco operacional se caracteriza pela possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiên-
cia ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, incluindo ris-
co legal. Entre os eventos de risco operacional, incluem-se as seguintes cate-
gorias: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança 
deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, pro-
dutos e serviços; danos a ativos físicos próprios ou em uso pela XP; situações 
que acarretem a interrupção das atividades da XP; e falhas em sistemas, pro-
cessos ou infraestrutura de tecnologia da informação. O principal objetivo do 
Grupo é garantir a identificação, classificação e monitoramento de situações 
que possam gerar perdas financeiras, danos à reputação das empresas, bem 
como qualquer autuação regulatória por ocorrência de um evento de risco 
operacional. A XP adota o modelo das 3 linhas de defesa, no qual a principal 
responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação de controles para li-
dar com os riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de cada 
unidade de negócios, buscando gerenciar principalmente: (i) Exigências de 
segregação de funções, incluindo a autorização independente de operações; 
(ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumpri-
mento dos requisitos legais e regulamentares; (iv) Documentação de controles 
e procedimentos; (v) Exigências de avaliação periódica dos riscos operacio-
nais enfrentados e a adequação dos controles e procedimentos para o trata-
mento dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingên-
cia; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e 
comerciais. Adicionalmente, as instituições financeiras do Grupo, em atendi-
mento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução nº 3.380 / 06 do 
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) de 27 de junho de 2006, possuem um 
processo que abrange políticas institucionais, procedimentos, sistemas e pla-
nos de contingência e continuidade de negócios para a ocorrência de eventos 
externos, além de formalizar a estrutura única requerida pelo órgão regulador. 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas XP Controle e Participações S.A. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle e Participações 
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 as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da XP Controle e Participações 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 e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi 

conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 

sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria 
da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.  Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1SP245281/O-6

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
2019 2018

Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa  1 –
Títulos e valores mobiliários  74.650  17.017
Contas a receber  10.123  10.845
Tributos a recuperar  661  54
Impostos de renda e contribuição social a recuperar  960  515
Adiantamentos  365  280
Despesas antecipadas –  17
Outros valores a receber  1.886  3.053

 88.646  31.781
Ativo não circulante
Contas a receber  2.304  5.652
Depósitos e cauções  1.010  262
Imposto de renda e contribução social diferidos –  16.657
Partes relacionadas  8.081  7.043
Investimentos  7.023  3.092
Propriedade para investimento  1.086.444  1.057.298

 1.104.862  1.090.004
Total do ativo  1.193.508  1.121.785

2019 2018
Passivo circulante
Contas a pagar  37  478
Impostos e contribuições a recolher  1.871  2.130
Salários e encargos sociais  85  82
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  751  1.949
Adiantamentos de clientes  313  643
Receita Diferida  682 –
Outros valores a pagar  1.620  1.263

 5.359  6.545
Passivo não circulante
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  2  3.504
Impostos diferidos  412.881  380.822
Receita diferida  1.335  2.952
Partes relacionadas  9.131  4.981

 423.349  392.259
 Patrimônio líquido
Capital social  6.703  74.393
Reservas de capital  544.379  544.379
Reservas de lucros  213.718  104.209

 764.800  722.981
 Total do passivo e patrimônio líquido  1.193.508  1.121.785

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2019 2018
Receita líquida de aluguéis e serviços  65.570  71.177
Custos de aluguéis e serviços  (5.519)  (7.909)
Lucro bruto de aluguéis e serviços  60.051  63.268
Receitas (despesas) operacionais
Receitas/ despesas comerciais  2.129  (338)
Receitas/ despesas administrativas  1.269  (2.341)
Variação do valor justo de propriedades para investimento  77.012  23.040
Outras receitas operacionais  3.795  1.189

 84.205  21.550
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos  144.256  84.818
Resultado de equivalência patrimonial  11.052  9.824
Resultado financeiro líquido  2.917  937
Receitas financeiras  4.250  1.885
Despesas financeiras  (1.333)  (948)
Lucro antes dos tributos  158.225  95.579
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos  (48.717)  (21.179)
Lucro líquido do exercício  109.509  74.400

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Reserva de lucros

Capital social Reserva de capital Reserva legal Reserva de retenção de lucro Lucros acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017  242.532  544.379  23.502  56.546 –  866.959
Adoção IFRS 9 – – –  (5.353) –  (5.353)
Lucro líquido do exercício – – – –  74.400  74.400
Dividendos pagos – – –  (44.886) –  (44.886)
Constituição de reservas – –  3.720  70.680  (74.400) –
Redução de capital  (168.139) – – – –  (168.139)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  74.393  544.379  27.222  76.987 –  722.981
Redução de capital  (67.690) – – – –  (67.690)
Lucro líquido do exercício – – – –  109.509  109.509
Constituição de reservas – –  5.475  104.034  (109.509) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019  6.703  544.379  32.697  181.021 –  764.800

Demonstração do fluxo de caixa  
Para o exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2019 2018
Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido do exercício  109.509  74.400
Ajustes
Rendimento de títulos e valores mobiliários  (2.832)  (371)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  (4.700)  636
Ajuste de linearização  2.579  384
Imposto de renda e contribuição social diferidos  48.717  21.179
Variação no valor justo das propriedades para investimento  (77.012)  (23.040)
Equivalência patrimonial  (11.052)  (9.824)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (1.674)  (488)
Lucro líquido ajustado  63.535  62.876
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber  2.516  (968)
Impostos a recuperar  (1.052)  195
Adiantamentos  (85)  (92)
Despesa antecipadas  17 –
Depósitos caução  (748)  572
Fornecedores  (441)  (1.124)
Impostos e contribuições  (259)  53
Salários e encargos sociais  3  (36)
Adiantamento de clientes  (330)  (1.107)
Receita Diferida  (286)  (1.354)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais –  3.501
Impostos Diferidos  (1)  (2.757)
Outros  1.524  (1.730)
Fluxo de caixa gerado pelas operações  64.393  58.029
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital – (117.932)
Redução de capital  (67.690) –
Aquisição de títulos e valores mobiliários  (54.801)  (15.732)
Operações com partes relacionadas  (601)  45.805
Dividendos recebidos  10.834  9.861
Investimento –  58.303
Aquisição e construção de propriedade para investimento  47.866  6.549
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento  (64.392)  (13.147)
Fluxo de caixa de financiamentos
Dividendos pagos –  (44.885)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento –  (44.885)
Fluxo de caixa  1  (3)
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício –  3
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1 –
Variação de Caixa  1  (3)

ALVEAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 03.195.007/0001-02

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019. A Diretoria

Diretora: Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - CPF: 965.075.517-91  
Diretor: José Vicente Coelho Duprat Avellar–CPF: 081.301.687-82;  

Contador: Rafael da Silva Bittencourt–CRC:110239/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018.

Nota 1 – Contexto Operacional: A Alvear Participações S.A. (“Companhia”) tem 
por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios 
comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômi-
co, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista 
em outras sociedades e empreendimentos.  Nota 2 – Sumário das Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM.  (a) Uso de estimativas. Na elaboração das de-
monstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem esti-
mativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisões 
imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por serem 
estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas rea-
lizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b)  Apuração 
do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de 
competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de 
exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional 
a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados 
pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses 
empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São 
demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões 
para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a 
referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido ado-
tado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores 
a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de 
perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provi-
sionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. 
(d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são 
representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para 
auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades 
para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram 
feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o 
histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo 
mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos 
reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) 
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados 
pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos 
financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto 
de renda e contribuição social. A empresa optou pela tributação do lucro real 
anual, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução do imposto 
de renda e da contribuição social. De acordo com o art. 247 do RIR/99, lucro real 
é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa 
vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo imposto de renda e contribuição social 
a pagar no período.  Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2019, 
o capital social da Companhia é de R$ 6.703.294,05 (2018 R$ 74.393.294,05 
mil), dividido em 30.106.921 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

SUL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS S.A.
CNPJ: 14.932.563/0001-22

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social o 
propósito específico de participação no capital social das Rodovias Integradas 
do Paraná S.A. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas 
estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2021 e 
2020, a Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está 
sendo apresentada essa demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais 
(R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 14/04/22, a Diretoria da 
Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/21. 3. Resu-
mo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes 
de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis 
para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabi-
lidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São representadas basicamente 
por operações compromissadas e por CDB com garantia de recompra diária 
pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Investi-
mentos: Os investimentos em sociedades coligadas são contabilizados pelo 
método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participa-
ção da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas, 
após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no 

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 3.503 3.404
 Créditos tributários 2 2

3.505 3.406
Não circulante
 Investimentos (3.b/4) - 58.735

- 58.735
Total do ativo 3.505 62.141

Notas 2021 2020
Passivo
Circulante
 Tributos e obrigações sociais 26 2
 Débitos com partes relacionadas (3.c) 18.629 18.629

18.655 18.631
Não circulante
 Débitos com partes relacionadas (3.d) 23.649 -

23.649 -
Patrimônio líquido (5)
 Capital social 28.000 28.000
 Prejuízos Acumulados (66.799) 15.510

(38.799) 43.510
Total do passivo 3.505 62.141

Demonstrações dos Resultados em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)

Notas 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (8) (29)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.b/4) (82.384) (150)
 Financeiras, líquidas 109 63
Resultado antes do IR e contribuição social (82.283) (116)
 IR e contribuição social (26) (15)
Prejuízo do exercício (82.309) (131)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Reservas de 
Lucros Patri-

mônio 
líquido

Capital 
social Legal

Investi-
mento

Prejuízos 
acumulados

Saldo em 01/01/20 28.000 3.199 12.442 - 43.641
Prejuízo do período - - - (131) (131)
Compensação de prejuízos - - (131) 131 -
Saldo em 31/12/20 28.000 3.199 12.311 - 43.510
Prejuízo do período - - - (82.309) (82.309)
Compensação de prejuízos - (3.199) (12.311) 15.510 -
Saldo em 31/12/21 28.000 - - (69.799) (38.799)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Prejuízo do exercício (82.309) (131)
  Ajustes para reconciliar o prejuízo e o fluxo de caixa líquido:
  Equivalência patrimonial 82.384 150
  Lucro líquido ajustado 75 19
  Variações nos ativos e passivos 24 31
  Créditos tributários - 44
  Tributos e obrigações sociais 24 (13)
 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 99 50
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 99 50
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 3.404 3.354
 No fim do exercício 3.503 3.404
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 99 50

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/21.

período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou 
de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) 
operacional. Em 2021 o investimento na coligada Rodovias Integradas do Pa-
raná S.A. registrou prejuízo com despesas de operações descontinuadas, por 
assunção de obrigações de construção que refletiram na baixa integral do valor 
do investimento na contabilidade, necessitando ainda de lançamento em rubri-
ca do passivo não circulante no valor do excedente ao saldo do investimento 
conforme orienta o CPC 18 (R2). As DFs. das sociedades coligadas são elabo-
radas para o mesmo período de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são 
efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as 
adotadas pela Cia.. c. Débitos com partes relacionadas: As transações com 
partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há 
encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. d. De-
mais ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus 
valores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicá-
vel. e. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A 
Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu-
perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido ex-
cede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram 
identificadas ajustes a serem contabilizados. 4. Investimentos:

Participação % 2021 2020
Rodovias Integradas do Paraná S.A. 24,08% - 58.735
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/21 e 2020, está representado por 67.136.672 ações sendo 

33.568.336 ordinárias e 33.568.336 preferenciais, todas nominativas e sem 
valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividen-
do mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada 
pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída 
mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 
20% do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 
Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do 
exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da 
Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destina-
ção diferente por decisão da Assembleia. Em 31/12/21, as reservas de lucros 
não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 
Em consequência dos prejuízos apresentados, à Cia. compensou o prejuízo 
com as reservas de lucros, conforme preconiza o artigo 189 da Lei 6.404/76. 
Prejuízos Acumulados - Em razão do prejuízo obtido no investimento na 
coligada Rodovias Integradas do Paraná, contabilizados pelo Método de 
Equivalências Patrimoniais, a Cia. utilizou suas reservas para absorver parte 
desse impacto, embora não tenham sido suficientes para sua amortização 
integral, o que deixou o saldo de seu Patrimônio Líquido negativo. 6. Instru-
mentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados 
em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020, por valores compatíveis com os 
praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é 
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade 
e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanen-
te das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a 
prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. 
possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos finan-
ceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de 
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e atividades do grupo. 7. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os aconte-
cimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle Participações S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes. 
 Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022 A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Disponibilidades 48 3
Ativos financeiros 773 721
Valor justo por meio do resultado 773 721
 Instrumentos financeiros (Nota 5) 773 721
Outros ativos 134 126
 Impostos e contribuições a compensar (Nota 6) 134 115
Ativo fiscal diferido 5 11
Total do ativo 960 850

Passivo 2021 2020
Passivos financeiros 50 –
Fornecedores 50 –
Outros passivos 206 206
 Obrigações sociais e estatutárias 206 206
Total do passivo 256 206
Patrimônio líquido (Nota 8) 704 644
Capital social 500 500
Reserva de lucros 204 144
Total do passivo e patrimônio líquido 960 850

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Resultado de instrumentos financeiros a valor justo 
 por meio do resultado 88 18
Despesas administrativas (Nota 9) (46) (26)
Outras receitas/(despesas) operacionais (Nota 9) 23.020 2
Resultado antes da tributação sobre o lucro 23.062 (6)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7) (7.817) 2
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 15.245 (4)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros

Capital Reserva legal Reserva Estatutária Lucros/Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 500 100 48 – 648
Resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício – – – (4) (4)
Destinações ao lucro líquido
Reservas – – (4) 4 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 500 100 44 – 644
Saldos em 31 de dezembro de 2020 500 100 44 – 644
Resultados abrangentes
Resultado do exercício – – – 15.245 15.245
Destinações ao lucro líquido
Reservas – – 60 (60) –
Dividendos – – – (15.185) (15.185)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 500 100 104 – 704

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da tributação sobre o lucro 23.062 (6)
Variação dos ativos e passivos operacionais: (7.780) (9)
Impostos e contribuições a compensar (7.830) (5)
Fornecedores 50 –
Obrigações fiscais e previdenciárias – (1)
Outros passivos – (3)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais 15.282 (15)
Dividendos pagos (15.185) –
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (15.185) –
Redução em caixa e equivalentes 97 (15)
Caixa e equivalentes no início do exercício 724 739
Caixa e equivalentes o fim do exercício 821 724
 Disponibilidades 48 3
 Certificado de depósito bancário 773 721

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: A Nova XP Controle Participações S.A. (“Compa-
nhia” ou “Nova XP Controle”) tem sua sede localizada na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, Rio de Janeiro - Brasil. A 
Nova XP Controle tem como objeto social a participação em sociedades, con-
sórcios, e/ou empreendimentos de qualquer natureza. Estas demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela Administração em 29 de abril de 2022.  
2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de pre-
paração: Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais que 
foram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações financei-
ras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis do Grupo. As informações que envolvem maior 
grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divul-
gadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais 
(“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas 
explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando indica-
do de outra forma. (b) Adoção de novas normas e interpretações: Novas 
normas e interpretações contábeis foram publicadas que não são obrigatórias 
para o período de relatório de 31 de dezembro de 2021 e que não foram ado-
tadas antecipadamente pela Companhia. Não se espera que estas normas te-
nham um impacto material sobre a Companhia nos períodos de relatório 
atuais ou futuros e sobre transações futuras previsíveis. 3. Resumo das prin-
cipais políticas contábeis: (a) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa não 
está sujeito a um risco significativo de mudança de valor e é mantido com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para in-
vestimentos ou outros fins. As transações são consideradas de curto prazo 
quando têm vencimentos em três meses ou menos a partir da data de aquisi-
ção. Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa re-
ferem-se a certificados de depósito bancário mensurados ao valor justo por 
meio do resultado que são prontamente conversíveis em um montante conhe-
cido e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor. (b) Instru-
mentos financeiros ativos e passivos: i. Mensuração: Ativos e passivos fi-
nanceiros são incialmente reconhecidos ao valor justo e subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, e subsequentemente clas-
sificados conforme categorias abaixo: • Custo Amortizado; • Valor Justo por 
meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”); • Valor Justo por meio do 
Resultado (“VJR”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado caso 
atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio 
do resultado: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócio 
cujo objetivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa contratuais; e  
• Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, flu-
xos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos 
juros sobre o valor do principal em aberto. • Um instrumento de dívida é men-
surado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), 
caso atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por 
meio do resultado (VJR). • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio 
cujo objetivo seja alcançado pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
e pela venda de ativos financeiros; e • Os termos contratuais do ativo financei-
ro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamen-
te a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor principal em aberto. Um 
instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições 
a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de 
um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de flu-
xos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus ter-
mos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os 
outros ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amor-
tizado ou VJORA são classificados como mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (VJR). Os instrumentos patrimoniais são aqueles que atendem à 
definição de patrimônio líquido do ponto de vista do emissor, ou seja, instru-
mentos que não contenham uma obrigação contratual de pagamento e que 
evidenciem um interesse residual no patrimônio líquido do emissor. São exem-
plos os instrumentos de capital que incluem ações ordinárias. Os instrumentos 
patrimoniais são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Com rela-
ção aos dividendos, quando representam um retorno sobre tais investimentos, 
continuam a ser reconhecidos no resultado como outros rendimentos quando 

a Companhia possui o direito de receber pagamentos. ii. Avaliação do modelo 
de negócio: A Companhia avalia o objetivo de seus modelos de negócio, nos 
quais os ativos são mantidos em nível de portfólio para avaliar como o negócio 
é administrado e informações são fornecidas à Administração. As informações 
consideradas compreendem: - Políticas e objetivos definidos para a carteira e 
a aplicação dessas políticas na prática. Com destaque sobre, se a estratégia 
da Administração está focada em auferir receitas de juros contratuais, manter 
um perfil específico de taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; - Como 
o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Compa-
nhia; - Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ati-
vos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses 
riscos são administrados; - Como os gestores do negócio são remunerados - 
por exemplo, se a remuneração está relacionada ao valor justo dos ativos ou 
dos fluxos de caixa contratuais recebidos; - A frequência, o volume e o mo-
mento das vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas 
expectativas sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de 
vendas não são consideradas isoladamente, mas como parte de uma avalia-
ção geral de como o objetivo definido pela Companhia para administrar os ati-
vos financeiros. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou adminis-
trados, cujo desempenho é avaliado com base no valor justo, são mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, pois não são mantidos para receber flu-
xos de caixa contratuais. iii. Avaliação para determinar se os fluxos de caixa 
contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros: 
Para fins desta avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo fi-
nanceiro no reconhecimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação 
para o valor da moeda no tempo e para o risco de crédito associado ao valor 
do principal em aberto durante um período específico e para outros riscos e 
custos básicos dos ativos financeiros (por exemplo, risco de liquidez e custos 
administrativos), bem como para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de 
caixa contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos 
juros, a Companhia considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui 
avaliar se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia alterar o 
prazo ou valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que não atenderia esta 
condição. Ao realizar a avaliação, a Companhia considera: - eventos contin-
gentes que alterariam o valor e prazo dos fluxos de caixa; - alavancagem; - 
prazos de pagamento antecipado e extensão; - termos que limitem o direito da 
Companhia aos fluxos de caixa de ativos; e - recursos que modifiquem a con-
traprestação do valor da moeda no tempo, por exemplo, reajuste periódico das 
taxas de juros. (c) Imposto de renda e contribuição social: O imposto diferi-
do é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às dife-
renças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram 
decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das 
demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compen-
sados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais cor-
rentes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma auto-
ridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de im-
posto de renda e contribuição social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, 
base negativa de Contribuição Social e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam 
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão 
baixados na medida em que sua realização não seja mais provável. 4. Deter-
minação do valor justo: A Companhia avalia instrumentos financeiros, tais 
como investimentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do perío-
do de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos 
financeiros negociados em mercados ativos é seu preço de mercado, cotados 
no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem 
principalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública 
do Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja, 
bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não 
são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de 
avaliação, que basicamente fazem o uso de dados observáveis   de mercado. 
Se todos os dados significativos exigidos para determinação do valor justo do 
ativo ou passivo financeiro forem observáveis   direta ou indiretamente, o instru-
mento é incluído no nível 2. Os instrumentos financeiros classificados como 
nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros emitidos 
por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em mercado 
secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos não forem observá-
veis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso dos títulos representativos 
de patrimônio líquido não listados. Os valores justos foram avaliados para fins 

de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Disponibilidades: O valor 
justo de disponibilidades se aproxima substancialmente do seu valor contábil. 
Em 31 de dezembro de 2021 o valor justo de disponibilidades é de R$ 48 (R$ 
3 em 31 de dezembro de 2020). (b) Ativos financeiros: O valor justo dos títu-
los e valores mobiliários reflete o seu valor contábil. Em 31 de dezembro de 
2021 o valor justo de títulos e valores mobiliários é de R$ 773 (R$ 721 em 31 
de dezembro de 2020). 
5. Títulos e valores mobiliários:

2021 2020

Custo
Valor 
Justo Custo

Valor 
Justo

Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado 773 773 721 721
Certificados de Depósitos Bancários (a) 773 – 721 721
Total ativos financeiros 773 773 721 721
(a) Em 31 de dezembro de 2020, Certificados de Depósitos bancários no valor 
de R$ 773 (R$ 721 em 2020) estão sendo apresentados como equivalentes de 
caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
6. Impostos e contribuições a compensar:

2021 2020
Provisão de IRPJ/CSLL 115 113
Antecipação de IRPJ/CSLL 19 2
Total 134 115
7. Imposto de renda e contribuição social: A Nova XP Controle, apura o im-
posto de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o impos-
to de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a  
R$ 240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre o 
lucro tributável.

2021 2020
Resultado antes dos impostos % 23.062 % (6)
Imposto utilizando a alíquota de imposto da 
 Nova XP Controle Participações 34,00 (7.841) 34,00 2
Efeito adicional de imposto de renda  24  –
Imposto de renda e contribuição social 33,90 (7.817) 34,00 2
8. Patrimônio líquido: (a) Capital Social e reserva de capital: Em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020, o capital social da Nova XP Controle, totalmente subs-
crito e integralizado, era de R$ 500 (R$ 500 em 31 de dezembro de 2020) divi-
dido em 1.024.360 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 868.808 
ações preferenciais nominativas e sem valor nominal (1.024.360 ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal e 868.808 ações preferenciais nominati-
vas e sem valor nominal em 31 de dezembro de 2020). (a) Reservas de lu-
cros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado 
no exercício. A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanescente do 
lucro líquido apurado no balanço após as destinações legais. (b) Distribuição 
de lucros: De acordo com o estatuto social da Companhia é assegurado divi-
dendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do período após as 
destinações específicas. O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções 
legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta 
pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo 
ser integralmente destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a manu-
tenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das ativida-
des da Companhia conforme previsto no Art. 202 da Lei nº 6.404/76 § 4º, § 5º 
e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital 
social integralizado. Em AGE de 29 de junho de 2021, foi aprovado a distribui-
ção de dividendos, no montante total de R$ 15.185, proporcionalmente à parti-
cipação de todos os acionistas. 9. Despesas gerais e administrativas e ou-
tras receitas/(despesas) operacionais:

2021 2020
Ganho na venda de participação societária 23.021 –
Outras despesas administrativas (35) (26)
Despesas tributárias (15) –
Outras receitas operacionais 4 3
Outras despesas operacionais – (1)
Total 22.975 (24)

DIRETORIA
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor

Bernardo Amaral Botelho - Diretor
Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4

GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 30.526.602/0001-48

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.           Israel Klabin - Presidente.          Roberto Carlos Bocafoli Righi - Contador CRC - RJ 075.664/O-0.

Relatório da Administração: Em atendimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, compreendendo Balanço 
Patrimonial, Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. A Administração.

Balanços Patrimoniais
ATIVO 2021 2020
Circulante ..................................................................... 13.870 25.331
Caixa e equivalentes de caixa ....................................... 13.178 25.018
Tributos a recuperar ...................................................... 541 313
Outros créditos  ............................................................. 151 –
Não Circulante ............................................................. 263.623 160.319
Contas a receber - empresas associadas ..................... 112 1.351
Investimentos em coligadas .......................................... 261.820 157.241
Imobilizado .................................................................... 1.691 1.727
Total do ativo ............................................................... 277.493 185.650
PASSIVO 2021 2020
Circulante ..................................................................... 165 15.197
Impostos e contribuições a recolher  ............................. 45 1
Dividendos a pagar........................................................ – 15.116
Outras contas a pagar ................................................... 120 80
Não Circulante ............................................................. 25.081 25.000
Empréstimos.................................................................. 25.081 25.000
Patrimônio Líquido ...................................................... 252.247 145.453
Capital social ................................................................. 46.037 46.037
Reservas de capital ....................................................... 2.189 2.189
Reserva de reavaliação reflexa ..................................... 1.871 1.871
Reserva legal................................................................. 9.207 9.207
Reserva de lucros a realizar .......................................... 188.978 54.524
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa ....................... 3.965 31.625
Total do passivo e patrimônio líquido ....................... 277.493 185.650

Demonstrações dos Resultados
Receitas (despesas) operacionais 2021 2020
Despesas gerais e administrativas ................................ (1.697) (837)
Outras receitas e despesas, líquidas ............................ 1.630 –
Resultado de equivalência patrimonial  ......................... 81.022 (33.310)
Resultado financeiro ...................................................... (809) 5
Receitas financeiras ...................................................... 682 14
Despesas financeiras .................................................... (1.491) (9)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro ... 80.146 (34.142)
Imposto de renda corrente ............................................ (23) –
Contribuição social corrente  ......................................... (14) –
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ......................... 80.109 (34.142)

2021 2020
Caixa líquido de atividades operacionais .................... 1.616 1.854
Caixa gerado nas operações ......................................... 672 (738)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ................................ 80.109 (34.142)
Resultado de equivalência patrimonial ............................. (81.022) 33.310
Depreciações.................................................................... 94 94
Juros de empréstimos  ..................................................... 1.491 –
Variação nos ativos e passivos..................................... 944 2.592
Tributos a recuperar ......................................................... (228) 1.082
Outros créditos  ................................................................ (151) –
Contas a receber - empresas associadas ........................ 1.239 2.791
Impostos e contribuições a recolher  ................................ 44 –
Outras contas a pagar ...................................................... 40 (1.281)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros Ajustes de

Capital 
social

Reservas 
de capital

Reserva de 
reavaliação 

reflexa
Reserva 

legal

Reserva 
de lucros 
a realizar

avaliação 
patrimonial 

reflexa

Resultados 
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2019............................................................ 46.037 11.672 1.892 9.207 121.048 36.115 – 225.971
Prejuízo líquido do exercício ................................................... – – – – – – (34.142) (34.142)
Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial .. – (11.647) (21) – (32.382) (4.490) – (48.540)
Constituição de reservas ......................................................... – 2.164 – – – – – 2.164 
Absorção de prejuízos com reservas ...................................... – – – – (34.142) – 34.142 –
Saldos em 31/12/2020............................................................ 46.037 2.189 1.871 9.207 54.524  31.625 – 145.453
Lucro líquido do exercício........................................................ – – – – – – 80.109 80.109
Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial .. – – – – 63.584 (27.660) – 35.924
Dividendos distribuídos ........................................................... – – – – – – (9.239) (9.239)
Absorção de prejuízos com reservas ...................................... – – – – 70.870 – (70.870) –
Saldos em 31/12/2021............................................................ 46.037 2.189 1.871 9.207 188.978 3.965 – 252.247

2021 2020
Caixa líquido atividades de investimento .................... 12.309 8.361
Aquisição de bens do imobilizado .................................... (58) –
Recebimento de dividendos ............................................. 12.367 8.361
Caixa líquido atividades de financiamento .................. (25.765) 14.721
Captação de empréstimos................................................ – 25.000
Amortização de empréstimos  .......................................... (1.410) –
Dividendos pagos ............................................................. (24.355) (10.279)
Aumento (diminuição) das disponibilidades ............... (11.840) 24.936
Disponibilidades: No início do exercício ....................... 25.018 82
 No fim do exercício ........................... 13.178 25.018

(11.840) 24.936
Notas explicativas: 1. Atividade social: A Companhia tem por objetivo a administração de seus recursos próprios e a participação em outras sociedades. 
2. Elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais práticas contábeis adotadas: a) Apuração do resultado: O resultado é apurado segundo o regime 
de competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, saldos bancários e aplicações financeiras com risco insignificante de 
mudança de valor. c) Investimentos: O investimento em empresas coligadas é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. 4. Capital: O capital social 
é composto por 3.370.911 ações sem valor nominal, sendo 1.941.044 ações ordinárias e 1.429.867 ações preferenciais.

Demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)
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Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações dos resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Ativo 663.564 481.465 3.138.454 2.928.263
Circulante 269 58 295.709 250.226
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 27 58 39.749 71.292
Contas a receber (Nota 5) - - 105.641 89.254
Partes relacionadas (Nota 10) - - 50.746 8.921
Estoques (nota 6) - - 62.953 52.231
Impostos a recuperar (Nota 7) 242 - 9.855 10.652
Despesas antecipadas - - 7.617 6.024
Outros ativos circulantes - - 19.148 11.852

Não circulante 663.295 481.407 2.842.745 2.678.037
Contas a receber (Nota 5) - - - 11.490
Partes relacionadas (Nota 10) 142.189 132.829 - -
Conta garantia (Nota 9) - - 11.954 11.083
Impostos a recuperar (Nota 7) - - 786 -
Depósito judicial - - 81 70
Investimento (Nota 11) 521.106 348.578 - -
Imobilizado (Nota 8) - - 2.677.588 2.603.880
Intangível - - 530 670
Direito de uso (Nota 14) - - 151.806 50.844

Passivo e patrimônio líquido 663.564 481.465 3.138.454 2.928.263
Circulante 162 98 414.424 455.559
Fornecedores 14 27 26.903 20.211
Empréstimos e financiamentos
 (Nota 9) - - 274.408 294.138
Arrendamento (Nota 14) - - 58.467 37.095
Salários, provisões e
 contribuições sociais - - 16.130 22.304
Partes relacionadas (Nota 10) 130 - 6.349 46.936
Impostos a recolher 18 30 10.399 7.601
Outros passivos circulantes - 41 21.768 27.274

Não circulante 147.937 114.371 2.208.565 2.105.708
Exigível a longo prazo
Provisão para contingências (Nota 13) - 777 426
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) - 1.885.340 1.849.151
Arrendamento (Nota 14) - 95.755 15.296
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos (Nota12) 8.023 7.399 108.075 133.558
Partes relacionadas (Nota 10) 139.914 106.972 118.391 106.972
Benefício pós-emprego - - 227 305

Patrimônio líquido (Nota 15) 515.465 366.996 515.465 366.996
Capital social 311.031 102.469 311.031 102.469
Reserva de capital 37.322 37.322 37.322 37.322
Reservas de lucros - 32.996 - 32.996
Ajuste de avaliação patrimonial (198) (450) 198 450

Resultado acumulado de conversão 233.146 194.659 233.146 194.659
Prejuízos acumulados (65.836) - (65.836) -

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Receita líquida (Nota 16) - - 582.171 571.931
Custos de serviços (Nota 17) - - (576.692) (506.875)
Lucro bruto - - 5.479 65.056
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (Nota 18) (128) (135) (59.320) (53.415)
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas (4) - (6.784) (1.748)
Lucro (prejuízo) antes das receitas
 e despesas financeiras (132) (135) (60.625) 9.893
Resultado financeiro líquido (Nota 20) (1.057) 1.654 (85.676) (100.259)
Resultado de equivalência
 patrimonial (Nota 11) (96.992) (69.597) - -
Lucro antes dos impostos sobre lucro (98.181) (68.078) (146.301) (90.366)
Imposto de renda e da contribuição
 social (Nota 12) (651) (2.364) 47.469 19.924
Prejuízo do exercício (98.832) (70.442) (98.832) (70.442)

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Prejuízo do exercício (98.832) (70.442) (98.832) (70.442)
Resultado acumulado de conversão 38.487 94.314 38.487 94.314
Benefício pós emprego 108 16 108 16
Hedge de fluxo de caixa 144 31 144 31
Total do resultado abrangente (60.093) 23.919 (60.093) 23.919

Capital 
 social

Reserva de capital Reservas de lucros Ajuste de 
 avaliação  

patrimonial

Resultado 
acumulado de 

conversão

Lucros  
(Prejuízos) 

 acumulados Total
Ágio na emissão  

de ações
Reserva  

legal
Reserva de 

retenção de lucros
Saldos em 31/12/2019 102.469 37.322 9.079 94.359 (497) 100.345 - 343.077
Resultado acumulado de conversão - - - - - 94.314 - 94.314
Benefício pós-emprego - - - - 16 - - 16
Hedge de fluxo de caixa - - - - 31 - - 31
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - - (70.442) - - 70.442 -
Prejuízo Líquido do exercício - - - - - - (70.442) (70.442)
Saldos em 31/12/2020 102.469 37.322 9.079 23.917 (450) 194.659 - 366.996
Aumento de capital 208.562 - - - - - - 208.562
Resultado acumulado de conversão - - - - - 38.487 - 38.487
Benefício pós-emprego 108 - - 108
Hedge de fluxo de caixa - - - - 144 - - 144
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (9.079) (23.917) - - 32.996 -
Prejuízo Líquido do exercício - - - - - - (98.832) (98.832)
Saldos em 31/12/2021 311.031 37.322 - - (198) 233.146 (65.836 515.465

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Prejuízo do exercício (98.832) (70.442) (98.832) (70.442)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização - - 213.091 210.128
Amortização direito de uso - - 55.819 53.825
Provisão para Crédito de Liquidação
 Duvidosa - - 6.593 463
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos 624 1.994 (47.957) (28.302)
Juros a pagar (receber) de impostos e
 empréstimos 693 224 75.706 82.311
Provisão para contingências - - (351) (5)
Benefício pós-emprego - - 30 (195)
Resultado de equivalência patrimonial 96.992 69.597 -

(523) 1.373 204.100 247.783
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes e outros - - (12.277) (14.140)
Contas a receber - partes relacionadas - - (41.825) (6.128)
Estoque - - (10.722) (6.233)
Despesas antecipadas - - (1.593) (3.706)
Impostos a recuperar (242) 76 11 215
Outros ativos circulantes e não circulantes - - (8.178) (8.789)

Aumento (redução) nos passivos
 operacionais
Fornecedores (13) 27 6.692 4.257
Impostos a recolher (12) - 2.798 895
Contas a pagar - partes relacionadas - - (40.587) 24.936
Salários, provisões e contribuições sociais - - (6.174) 7.354
Imposto de renda e contribuição social pagos - 18 22.474 (9.792)
Outros passivos circulantes e não circulantes (41) 18 (4.886) 13.876

Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
 atividades operacionais (831) 1.512 110.619 250.528
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição do imobilizado - (96.629) (59.887)
Adição do intangível - (64) -
Adição Direito de uso (139.119)
Dividendos (pagos) / recebidos 17.300 - - -
Aumento de capital na controlada (249.498) - - -

Caixa líquido usado nas atividades de
 investimento (232.198) - (235.812) (59.887)
Fluxos de caixa das atividades de
 financiamento
Captação de financiamentos - terceiros - - 89.192 30.027
Amortização de financiamentos - terceiros - - (253.024) (182.269)
Juros pagos de financiamentos - terceiros - - (43.498) (43.774)
Adição Arrendamento 139.119
Pagamento de arrendamento - - (47.116) (42.811)
Juros Pagos de arrendamento - - 3.907 2.830
Aumento de capital social pelos acionistas 208.562 - 208.562 -
Empréstimos - partes relacionadas 20.747 - - -
Amortização de juros - empresas ligadas 4.066 - - -

Caixa líquido usado nas atividades de
 financiamento 233.375 - (41.977) (235.997)
Efeito das variações cambiais no caixa
 e equivalente de caixa (377) (1.486) (3.492) 38.211
Aumento (redução) líquido do caixa e 
 equivalentes de caixa (31) 26 (31.543) (7.145)
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do exercício 27 58 39.749 71.292
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 58 32 71.292 78.437
Aumento (redução) líquido do caixa e
 equivalentes de caixa (31) 26 (31.543) (7.145)

1. Informações gerais. A Wilson, Sons Ultratug Participações S.A. (“Companhia”) cuja 
sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ foi constituída 
sob a forma de “sociedade anônima”, de Capital Fechado. A Companhia tem participa-
ção no capital da Wilson Sons Offshore S.A. (“WS Offshore”), Magallanes Navegação 
Brasileira S.A. (“Magallanes”) e WSUT Serviços Marítimos Ltda adquirida em março 
de 2021 e que deverá atuar no mesmo segmento das outras duas subsidiárias. Todas 
atuam no segmento de offshore e tem como objetivo principal a prestação de serviços 
de apoio marítimo e portuário, afretamentos de navios e/ou outras embarcações e a 
participação em outras empresas. A Companhia é uma controlada em conjunto da Wil-
son Sons Holdings Brasil S/A e Remolcadores Ultratug. A Companhia apresenta, em 
31/12/2021 e 2020 capital circulante líquido negativo nos montantes de BRL 117.929 e 
BRL 205.333, respectivamente, e prejuízos recorrentes nos últimos exercícios, devido 
a existência de determinadas embarcações sem contrato e redução no volume de 
operações. Em 31/12/2021 a Companhia possui 4 embarcações sem contrato (4 em 
31 dezembro de 2020). O fluxo de caixa projetado apresenta geração de caixa para 
2022 suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo previstas pela Compa-
nhia no curso normal de seus negócios. Adicionalmente, a Administração entende que 
em eventual necessidade decorrente da não concretização de parte de seu plano de 
negócios, os acionistas irão prover os recursos necessários para a manutenção das 
atividades da Sociedade. COVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia. A pandemia COVID-19 
está provocando impactos generalizados, de evolução rápida e imprevisíveis na socie-
dade global, economias, mercados financeiros e práticas comerciais. Os governos fe-
deral, estadual e municipal implementaram medidas em um esforço para conter o vírus, 
incluindo distanciamento social, restrições de viagens, fechamento de fronteiras, limi-
tações em reuniões públicas, teletrabalho, mudanças logísticas na cadeia de abasteci-
mento e fechamento de negócios não essenciais. Para proteger a saúde e o bem-estar 
de nossos funcionários, fornecedores e clientes, fizemos modificações substanciais 
nas políticas de viagens de funcionários, implementamos o fechamento de escritórios 
porque os funcionários são aconselhados a trabalhar em casa e estabelecemos um 
protocolo robusto para os funcionários que precisam trabalhar porque são essenciais 
para a continuidade dos negócios. A pandemia COVID-19 não afetou o resultado finan-
ceiro da WSUT em 2021 de maneira relavante, no entanto, a extensão do impacto da 
pandemia COVID-19 em nossos negócios no futuro dependerá de vários fatores em 
evolução que não podemos prever com segurança, incluindo a duração e o escopo da 
pandemia. A Companhia não espera impactos relevantes em seu desempenho no lon-
go prazo, uma vez que a economia global deverá se recuperar gradativamente nos pró-
ximos anos. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. a) Demonstrações 
financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia foram elaboradas tomando como base os padrões internacionais de con-
tabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Commit-
tee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compre-
endem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com altera-
ções da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. A Administração da Companhia autorizou a 
emissão destas Demonstrações Financeiras em 27/04/2022. 3. Políticas contábeis. 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo 
com diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para de-
terminação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis 
do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão 
para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determi-
nação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergen-
tes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
anualmente. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares 
de reais, exceto se indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Base de 
consolidação. As demonstrações contábeis consolidadas abrangem informações da 
Wilson, Sons Ultratug Participações S.A. e das suas subsidiárias. O controle é obtido 
quando a Wilson, Sons Ultratug Participações S.A. possui: i) poder sobre a investida; 
ii) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento 
com a investida; e iii) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar 
o valor de seus retornos. As Subsidiárias são consolidadas a partir da data em que o 
controle é obtido até a data em que esse controle deixa de existir, utilizando práticas 
contábeis consistentes às adotadas pela Companhia. O processo de consolidação 
das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas 
de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua função, complementada com 
as eliminações das operações realizadas entre empresas consolidadas, bem como 
dos saldos e resultados não realizados economicamente entre as referidas empresas.
As demonstrações financeiras consolidadas da Wilson, Sons Ultratug Participações 
S.A. incluem:

Participação no capital - subscrito, 
integralizado e votante %
2021 2020

Wilson, Sons Offshore S.A. 100% 100%
Magallanes Navegação Brasileira S.A. 100% 100%
WSUT serviços Marítimos 100% -
3.2. Classificação corrente versus não corrente. A Companhia apresenta ativos e 
passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. 
Um ativo é classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende 
vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para 
negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. 
• Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quanto à sua troca ou 
seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de 
divulgação. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passi-
vo é classificado no circulante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional nor-
mal. • For mantido principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 
meses após o período de divulgação. • Não há direito incondicional para diferir a liqui-
dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. A Compa-
nhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais 
diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 3.3. Apuração do resul-
tado e reconhecimento de receita. O resultado é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência, destacando-se o seguinte: • As receitas de contratos 
com clientes são reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é transferido 
para o cliente em um valor que reflita a contraprestação à qual a empresa espera ter 
direito em troca desses bens ou serviços. Os Contratos da Companhia são distintos e 
identificáveis, entretanto, são interdependentes, têm obrigação de desempenho única. 
A contraprestação variável já é reconhecida concomitantemente ao reconhecimento 
da receita. A obrigação de desempenho identificada é reconhecida ao longo do tempo. 
• O custo dos serviços prestados é reconhecido quando incorrido na prestação dos 
serviços correlatos. • As despesas e receitas operacionais são reconhecidas quando 
incorridas. 3.4. Moeda funcional e de apresentação. O Pronunciamento Técnico 
CPC 02 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, trata dos Efeitos nas Mudan-
ças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Esse pronun-
ciamento define que a moeda funcional é a moeda que influencia: preços de venda, 
custos, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos e outras transações. Observando 
esses aspectos, a administração definiu como moeda funcional da Companhia, o dólar 
norte-americano, já que esta é a moeda que melhor reflete o ambiente econômico no 
qual a Companhia está inserida. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com li-
quidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Companhia. Esses in-
vestimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e mar-
cados a mercado sendo os ganhos ou as perdas registradas no resultado do período. 
A abertura dessas aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota 4. 3.6. 
Contas a receber. As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços e não 
incluem montantes de serviços prestados após as datas dos balanços. A provisão para 
perda esperada de crédito de liquidação duvidosa (“PECLD”) é constituída com base 
em análise pela Administração da carteira de clientes conjugada com experiência ope-

racional e a conjuntura econômica.  Em 31/12/2021, como divulgado na Nota 5, foi 
constituído PDD no valor de BRL 6.641 . Em 31/12/2020, foi de BRL 463. 3.7. Esto-
ques. Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos 
dois o menor. O método de avaliação dos estoques é a média ponderada móvel. Os 
estoques compreendem basicamente materiais para a manutenção das embarcações 
e importações em andamento. 3.8. Imobilizado. Demonstrado ao custo de aquisição 
ou construção, além dos encargos financeiros sobre os financiamentos captados para 
a construção de embarcações, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação de 
bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 8 que levam em 
consideração a vida útil econômica desses bens. A amortização das benfeitorias em 
imóveis alugados é calculada com base nos respectivos prazos dos contratos de loca-
ção. Os custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor 
residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, 
somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os 
valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. 
Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando 
incorridos. 3.8. Imobilizado. Além disso, a operação dos equipamentos pode exigir 
grandes inspeções e manutenções regulares para falhas, independentemente se as 
peças desse item são substituídas. Quando cada inspeção importante é efetuada, o 
seu custo é reconhecido no valor contábil do item do ativo imobilizado como uma subs-
tituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Estes custos são amortiza-
dos usando a data prevista para a próxima inspeção (2,5 anos para os navios da Ma-
gallanes e Offshore). Os itens do ativo imobilizado são baixados quando vendidos ou 
quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Even-
tual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença 
entre o valor líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos na demons-
tração do período em que o ativo for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos 
são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. 3.9. Provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identifi-
cadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recupe-
rável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo 
o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso 
do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, 
utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponde-
rado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 
31/12/2021 não foram identificadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade 
geradora de caixa da companhia foi definida como o grupo do ativo imobilizado embar-
cações. Ao final do ano de 2021 foi efetuada avaliação do valor de mercado das embar-
cações por especialista externo e não foram identificadas perdas no valor recuperável 
do grupo dos ativos. 3.10. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no ba-
lanço quando se trata de recurso controlado pela Companhia decorrente de eventos 
passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros. 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. 3.11. Tributação. Imposto de renda e contri-
buição social - correntes. Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de 
anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as 
autoridades fiscais. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reco-
nhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas 
relacionadas a sua apuração, se houver. As alíquotas de imposto e as leis tributárias 
usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente 
em vigor na data do balanço. Com relação as incertezas relacionadas a sua apuração, 
ao final do período deste relatório, a Companhia não identificou nenhum ajuste poten-
cial ou necessidade de divulgação adicional. Impostos diferidos. Imposto diferido é 
gerado por diferenças temporárias e prejuízos fiscais na data do balanço entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos são re-
conhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributá-
rias não utilizadas na extensão que seja provável que o lucro tributável esteja disponível 
para que os impostos diferidos ativos possam ser realizados. Impostos diferidos ativos 
e passivos estão apresentados líquidos e são mensurados à taxa de imposto que é 
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, 
com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do 
balanço. Impostos diferidos passivos são apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos 
diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade 
tributária. 3.11. Tributação. Imposto sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são 
reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre 
vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autori-
dades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do 
custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso. • Quando os va-
lores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre 
vendas. • O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído 
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas 
de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas se-
guintes alíquotas: - Programa de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS: 3% (Rio de Janeiro) e 2% (Macaé), afretamento a casco nu 
e por tempo não sofrem incidência do ISS. 3.12. Ajuste a valor presente de ativos e 
passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando 
o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajusta-
dos pelo seu valor presente. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía ativos 
e passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 3.13. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos. A 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos con-
tingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estima-
tivas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimati-
vas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significativo no valor contábil 
dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao 
valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de 
caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos 
de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado 
em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orça-
mento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as 
quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros signi-
ficativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo 
de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa 
de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Valor justo. Diversas políticas e di-
vulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para 
os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm 
sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos 
abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 
apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou 
passivo. Impostos. Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos 
tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo 
aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza de 
longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças en-
tre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premis-
sas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A 
Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis 
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdi-
ções em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como expe-
riência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos 
tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferen-
ças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo 
das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Julgamento significati-
vo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, 
juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. Valor justo de instrumentos 
financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no 

balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para 
esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contu-
do, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para 
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados 
como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instru-
mentos financeiros. Vida útil do imobilizado. O imobilizado é depreciado de forma linear, 
com base na vida útil econômica estimada de cada item. Provisões para riscos tributá-
rios, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas trimestralmente e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de pres-
crição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifica-
das com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.14. Demonstrações dos 
fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.15. Instrumentos financei-
ros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da 
Companhia quando a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. a) Ativos financeiros. Os ativos financeiros são classificados, no reconhe-
cimento inicial, como mensurados subsequentemente ao custo amortizado, valor justo 
por meio do resultado (VJPR) e valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(ORA). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende do 
fluxo de caixa contratual dos ativos financeiros e do modelo de negócios da Companhia 
para administrá-los. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao 
custo amortizado ou valor justo por meio de ORA, ele precisa dar origem a fluxos de 
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros (SPPI) sobre o valor principal 
em aberto. Essa avaliação é considerada como teste de SPPI e é realizada em relação 
aos instrumentos. O modelo de negócios da Companhia para administrar ativos finan-
ceiros consiste em como ela administra seus ativos financeiros para gerar fluxos de 
caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da obtenção 
de fluxos de caixa contratuais, venda dos ativos financeiros, ou ambos. Ativos financei-
ros ao custo amortizado. Os seguintes instrumentos foram classificados e mensurados 
ao custo amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de juros deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável: • Caixa e equivalentes de caixa/
aplicações: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e outros equivalentes de caixa 
de alta liquidez de curto prazo com vencimentos inferiores a 90 dias sujeitos a um risco 
insignificante de alterações no valor; e as aplicações compreendem caixa e outras 
aplicações com mais de 90 dias de vencimento. • Contas a receber: As contas a receber 
e outros valores a receber são demonstrados pelo valor presente dos montantes devi-
dos, reduzidos pela perda por redução ao valor recuperável. O método da taxa efetiva 
de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e 
alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros 
é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluin-
do todos os encargos sobre pontos pagos ou recebidos que fazem parte integrante da 
taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou descontos) durante a vida 
esperada do instrumento de dívida ou, quando apropriado, por um período mais curto, 
ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem ativos 
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a serem mensu-
rados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apre-
sentados no balanço patrimonial ao valor justo, com variações líquidas no valor justo 
reconhecidas na demonstração do resultado. As variações no valor justo são reconhe-
cidas no resultado em “receita financeira” ou “despesas financeiras”, dependendo dos 
resultados obtidos. Fundos de investimento e câmbio de renda fixa foram classificados 
como VJPR. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. Ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado são avaliados por indicadores de redução ao valor 
recuperável no final de cada período de divulgação. Os ativos financeiros são conside-
rados como não recuperáveis quando houver evidência objetiva de que, como resulta-
do de um ou mais eventos que tenham acontecido após o reconhecimento inicial do 
ativo financeiro, os fluxos de caixa futuros estimados da aplicação foram afetados. A 
evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir: • Dificulda-
de financeira significativa do emissor ou contraparte; • Inadimplência nos pagamentos 
de juros ou principal; • Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reor-
ganização financeira, ou • O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo 
financeiro devido às dificuldades financeiras. Para as contas a receber, a Companhia 
aplica uma abordagem simplificada no cálculo da provisão para perdas de crédito es-
peradas (PCE). Para ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da perda por redu-
ção ao valor recuperável reconhecida é a diferença entre o valor contábil do ativo e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto das garantias 
e avais e descontando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. O valor contá-
bil do ativo financeiro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperável direta-
mente para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o 
valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta a re-
ceber é considerada incobrável, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. 
Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas em 
contrapartida à conta de provisão. As variações no valor contábil da conta de provisão 
são reconhecidas no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A 
Companhia desreconhece um ativo financeiro somente quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo financeiro e 
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo para outra enti-
dade. Se a Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e 
benefícios da propriedade e continuar a controlar o ativo transferido, ele reconhecerá 
sua participação retida no ativo e um passivo associado pelos valores que poderá ter 
de pagar. Se a Companhia retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade de um ativo financeiro transferido, ele continuará a reconhecer o ativo fi-
nanceiro e também reconhecerá um empréstimo garantido pelos proventos recebidos. 
b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como “VJPR” ou 
“outros passivos financeiros”. Os passivos financeiros são classificados como VJPR 
quando o passivo financeiro for mantido para negociação ou designado como VJPR. 
Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos dos 
custos de transação.Outros passivos financeiros são mensurados subsequentemente 
ao custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas 
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de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O método da taxa efetiva de 
juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua 
despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa 
que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados durante a vida 
esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) um período mais curto, ao 
valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há passivos financeiros classifica-
dos como VJPR. Outros passivos financeiros. • Empréstimos bancários: Empréstimos 
bancários que incorrem juros e obrigações relacionadas a arrendamentos financeiros 
são registrados pelos recursos recebidos, líquidos de custos diretos de emissão. Os 
encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar na liquidação ou resgate e os custos 
diretos de emissão, são contabilizados pelo regime de competência na demonstração 
do resultado utilizando o método da taxa efetiva de juros e são adicionados ao valor 
contábil do instrumento na medida em que não forem liquidados no período em que 
surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros valores a pagar são mensurados 
ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Desreconhecimento (baixa) de passi-
vos financeiros. A Companhia desreconhece os passivos financeiros quando, e so-
mente quando, as obrigações são liquidadas, canceladas ou vencem. 3.16. Custos de 
empréstimos. Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, 
construção ou produção de um ativo que requer um tempo significativo para ser con-
cluído para fins de uso são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. 
Todos os demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em 
que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorri-
dos por uma entidade relativos ao empréstimo. 3.17. CPC 06 - Arrendamentos. O 
pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apre-
sentação e divulgação dos arrendamentos mercantis e exige que os arrendatários 
contabilizem todos os arrendamentos mercantis sob um único modelo, semelhante à 
contabilização de arrendamentos financeiros do CPC 06. A norma inclui duas isenções 
de reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por 
exemplo, computadores pessoais e impressoras de pequeno porte) e arrendamentos 
de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo inferior a 12 meses). Na data de 
início de um arrendamento, um arrendatário reconhece um passivo para efetuar paga-
mentos do arrendamento (ou seja, o passivo do arrendamento) e um ativo que repre-
senta o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o 
ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente a despe-
sa de juros do passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direi-
to de uso. A WSUT arrenda principalmente embarcações e menos relevantes, imóveis 
e veículos. Esses arrendamentos das embarcações geralmente duram 3 a 5 anos, sem 
opção de renovação do arrendamento após este período, não existindo previsão de 
reajustes anuais ou mensais. A WSUT arrenda equipamentos de TI com prazos de 

contrato de 2 anos podendo ser renovável. Esses arrendamentos são de curto prazo 
e/ou arrendamentos de itens de baixo valor. A WSUT optou por não reconhecer os ati-
vos de direito de uso e passivos de arrendamento para esses arrendamentos. As infor-
mações sobre arrendamentos para os quais a WSUT é a arrendatária são apresenta-
das na nota 15. 3.18. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Inúmeras 
outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não têm 
impacto sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. 
O Grupo não adotou antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou alterações 
que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. • Alterações ao IFRS 16  
(CPC 06 (R2)): Benefícios relativos ao COVID-19 concedidos às Concessões de Alu-
guel que vão além de 30/06/2021; e • Reforma de Referência da Taxa de Juros – Fase 
2 – Alterações às IFRS 9 (CPC 48), IAS 39 (CPC 48), IFRS 7 (CPC 40 (R1), IFRS 4 
(CPC 11) e IFRS 16 (CPC 06 (R2)). 13.9. Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas. Abaixo as novas normas e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não 
efetivas. • Contratos de Seguros - CPC 50 (IFRS 17); Em maio de 2017, o IASB emitiu 
o IFRS 17 Contratos de Seguros (CPC 50), um novo padrão contábil para contratos de 
seguros que abrange reconhecimento e medição, apresentação e divulgação. Uma 
vez efetivado, o IFRS 17 substituirá os Contratos de Seguro IFRS 4 (CPC 11) que foi 
emitido em 2005. O IFRS 17 (CPC 50) aplica-se a todos os tipos de contratos de segu-
ro (ou seja, vida, não-vida, seguro direto e resseguros), independentemente do tipo de 
entidades que os emitem, bem como a certas garantias e instrumentos financeiros com 
características discricionárias de participação. Algumas exceções de escopo serão 
aplicadas. O objetivo geral do IFRS 17 (CPC 50) é fornecer um modelo contábil para 
contratos de seguros mais úteis e consistentes para as seguradoras. Em contraste com 
os requisitos do IFRS 4 (CPC 11), que se baseia em grande parte na elaboração de 
apólices de contabilidade locais anteriores, o IFRS 17 (CPC 50) fornece um modelo 
abrangente para os contratos de seguros, considerando todos os aspectos contábeis 
relevantes. O núcleo do IFRS 17 (CPC 50) é o modelo geral, complementado por: • 
Uma adaptação específica para contratos com características de participação direta (a 
abordagem da taxa variável); e • Uma abordagem simplificada (a abordagem de aloca-
ção de prêmios) principalmente para contratos de curta duração. O IFRS 17 (CPC 50) 
é efetivo para períodos de divulgação a partir de 01/01. 2023, com números compara-
tivos necessários. A adoção antecipada é permitida, desde que a entidade também 
aplique IFRS 9 (CPC 46) e IFRS 15 (CPC 47) sobre ou antes a data em que se aplica 
primeiro ao IFRS 17 (CPC 50). A norma não é aplicável à Companhia. • Alterações ao 
IAS 1 (CPC 26): Classificação de Passivos em Circulante ou Não Circulante. Em janei-
ro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 da IAS 1, correlacionados 
ao CPC 26, para especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou 
não circulante. As alterações esclarecem: • O que se entende por direito de diferimento 

de liquidação; • Que um direito de adiamento deve existir no final da divulgação; • Essa 
classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de 
diferimento; e • Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for 
ele próprio um instrumento de patrimônio, os termos de um passivo não afetarão sua 
classificação. As alterações são válidas para períodos anuais de divulgação a partir de 
01/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o 
impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo exis-
tentes podem exigir renegociação. • Definição de Estimativas Contábeis - Alterações 
ao IAS 8 (CPC 23). Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu emendas ao IAS 8 (CPC 23), 
na qual introduz uma definição de “estimativas contábeis”. As alterações esclarecem a 
distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contá-
beis e a correção de erros. Além disso, esclarecem como as entidades utilizam técnicas 
de medição e insumos para desenvolver estimativas contábeis. As alterações são 
efetivas para períodos anuais de divulgação a partir de 01/01/2023 e aplicam-se a alte-
rações nas políticas contábeis e mudanças nas estimativas contábeis que ocorrem no 
início ou após o início desse período. A aplicação anterior é permitida desde que este 
fato seja divulgado. Não se espera que as alterações tenham impacto material sobre a 
Companhia. • Divulgação de Políticas Contábeis - Alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) 
e Declaração de Prática do IFRS 2. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao 
IAS 1 (CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judges, nas quais 
fornece orientações e exemplos para ajudar as entidades a aplicar julgamentos de 
materialidade às divulgações de políticas contábeis. As alterações visam ajudar as 
entidades a fornecer divulgações de políticas contábeis que sejam mais úteis, substi-
tuindo a exigência de que as entidades divulguem suas políticas contábeis ‘significati-
vas’ por uma exigência de divulgar suas políticas contábeis ‘relevantes’ e adicionando 
orientações sobre como as entidades aplicam o conceito de materialidade na tomada 
de decisões sobre divulgações de políticas contábeis. As alterações à IAS 1 (CPC 26 
(R1)) são aplicáveis para períodos anuais a partir de 01/01/2023, com implementação 
anterior permitida. Uma vez que as alterações na Declaração de Prática 2 fornecem 
orientações não obrigatórias sobre a aplicação da definição de material para informa-
ções de políticas contábeis, não é necessária uma data efetiva para essas alterações. 
Atualmente, a Companhia avalia o impacto das alterações para determinar o impacto 
que terão nas divulgações da política contábil da Companhia.

Luis Gustavo Bueno Machado - Diretor Executivo
CONTADOR: Vladimir Ferreira Francisco - CRC RJ-093643

O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 
27/04/2022, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas 

junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.

ZI BLUE S.A. 
CNPJ: 32.222.218/0001-87

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/21.

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4.107 2.974 4.107 4.774
  Contas a receber de clientes 492 207 492 943
  Estoques 20.950 17.595 20.950 17.595
  Dividendos  a receber - - - 36.108
  Créditos tributários 215 204 215 317
  Outros créditos 463 273 463 273

26.227 21.253 26.227 60.010
Não circulante
Realizável a longo prazo
  Créditos com partes relacionadas 129 129 129 1.850
  Depósitos judiciais 116 112 116 182

245 241 245 2.032
Investimentos 262 747.938 262 955.437
Imobilizado 86.456 86.131 86.456 86.131

86.963 834.310 86.963 1.043.600
Total do ativo 113.190 855.563 113.190 1.103.610

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Passivo
Circulante
  Fornecedores 4.356 4.148 4.356 4.154
  Tributos e obrigações sociais 1.589 1.756 1.589 1.789
  Débitos com partes relacionadas 940 3.826 940 3.140
  Outros débitos - - - 196

6.885 9.730 6.885 9.279
Não circulante
  Débitos com partes relacionadas 2.802 408 2.802 408

2.802 408 2.802 408
Patrimônio líquido
  Capital social 58.401 402.742 58.401 402.742
  Reservas de lucros 1.509 399.182 1.509 399.182
  Ajuste de avaliação patrimonial 43.593 43.593 43.593 43.593
  Outros resultados abrangentes - (92) - (92)

103.503 845.425 103.503 845.425
Participação de acionistas não controladores - - - 248.498

103.503 845.425 103.503 1.093.923
Total do passivo 113.190 855.563 113.190 1.103.610

Demonstrações dos Resultados 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita bruta 20.151 16.618 20.151 16.618
    Deduções da receita bruta (263) (561) (263) (561)
Receita operacional líquida 19.888 16.057 19.888 16.057
    Custo bruto (14.415) (11.206) (14.415) (11.206)
Lucro bruto 5.473 4.851 5.473 4.851
Receitas (despesas) operacionais
    Gerais e administrativas (4.921) (3.556) (4.921) (3.891)
    Resultado financeiro, líquido 108 9 108 52
    Resultado de equivalência  
   patrimonial (3.d/4) 49.673 114.361 49.673 153.233
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 50.333 115.665 50.333 154.245
    Imposto de renda e contribuição social - - - (1)
Lucro líquido antes da participação 
minoritária 50.333 115.665 50.333 154.244
    Participação de acionistas não 
controladores - - - (38.579)
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665 50.333 115.665

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Ajuste de Outros Lucros Não Patrimônio  

Capital Reservas de lucros avaliação resultados acumu- Patrimônio controla- líquido 
social Legal Investimento patrimoinial abrangentes lados líquido dores consolidado

Saldos em 01/01/20 402.192 28.046 294.194 43.593 (287) - 767.738 223.085 990.823
Aumento de capital social 550 - - - - - 550 - 550
Lucro líquido do exercício - - - - - 115.665 115.665 - 115.665
Destinação do resultado do exercício: -
   Reserva legal - 5.783 - - - (5.783) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - (26.000) (26.000) - (26.000)
   Reserva para investimento - - 83.882 - - (83.882) - - -
Ajuste de exercícios anteriores de controlada 
indireta - - (12.723) - - - (12.723) - (12.723)
Outros resultados abrangentes - - - - 195 - 195 - 195
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - 25.413 25.413
Saldos em 31/12/20 402.742 33.829 365.353 43.593 (92) - 845.425 248.498 1.093.923
Aumento de capital social 453.100 (34.837) (365.353) - - (47.816) 5.094 - 5.094
Redução de capital social (797.441) - - - - - (797.441) - (797.441)
Lucro líquido do exercício - - - - 50.333 50.333 - 50.333
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 2.517 - - - (2.517) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - - - -
   Reserva para investimento - - - - - - - - -
Ajuste de exercícios anteriores de controlada 
indireta - - - - - - - - -
Outros resultados abrangentes - - - - 92 - 92 - 92
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - (248.498) (248.498)
Saldos em 31/12/21 58.401 1.509 - 43.593 - - 103.503 - 103.503

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Outros resultados abrangentes 92 195
Resultado abrangente do exercício 50.425 115.860

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais: 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665 50.333 115.665
Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (49.435) (114.222) (297.933) (127.681)
Depreciação e amortização 238 139 238 139
Resultado de equivalência patrimonial (49.673) (114.361) (49.673) (153.233)
Resultado de participações 
minoritárias - - (248.498) 25.413

Variações nos ativos e passivos 
operacionais (4.296) 1.288 34.903 367

Contas a receber de clientes (285) 244 451 244
Estoques (3.355) (2.229) (3.355) (2.229)
Tributos a recuperar (11) (2) 102 21
Dividendos  a receber - - 36.108 (946)
Outros créditos (190) (13) (190) (13)
Depósitos judiciais (4) - 66 (2)
Fornecedores 208 21 202 21
Tributos e obrigações sociais (167) 827 (200) 832
Débitos com partes relacionadas (492) 2.440 1.915 2.440
Outros débitos - - (196) (1)

Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades operacionais (3.398) 2.731 (212.697) (11.649)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 797.349 39.034 1.004.848 53.146
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada indireta - (12.723) - (12.723)
Adições ao imobilizado (563) (1.476) (563) (1.476)

Recursos líquidos gerados nas 
atividades de investimentos 796.786 24.835 1.004.285 38.947

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos:

Aumento de capital social (792.347) 550 (792.347) 550
Dividendos pagos - (26.000) - (26.000)
Outros resultados abrangentes 92 195 92 195

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamentos (792.255) (25.255) (792.255) (25.255)

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 1.133 2.311 (667) 2.043
Demonstração do aumento (redução) 
no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2.974 663 4.774 2.731
No fim do exercício 4.107 2.974 4.107 4.774

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 1.133 2.311 (667) 2.043

1 - Contexto operacional: A ZI BLUE S.A. tem por objeto social a administração 
de bens próprios e a participação em outras empresas ou empreendimentos, 
bem como a exploração de atividades pastoris e de silvicultura de cultivo, venda 
e corte de eucalipto. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas 
estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas 
para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 
14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo 
em 31/12/21. As DFs. consolidadas da ZI BLUE S.A. incluem as seguintes Cia.s, 
classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde 
à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natu-
reza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas 
e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adianta-
mento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou passivo, 
mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; 
iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e Dos efeitos decorrentes de 
transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo das principais práticas 
contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como 
caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos 
têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de cur-
to prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas 
pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data 
das DFs.. São representadas basicamente por operações compromissadas e 
por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra diária 
pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Estoques: 
Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de aqui-
sição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados por quantias su-
periores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou venda. c. 
Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se basicamente 
a impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos tributários 
federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Investimentos: Os investimentos em 
sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalência patri-
monial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na 
diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em decor-
rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência 
de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios ante-
riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. Em 2021 a Zi Blue 
S.A. transferiu à sua acionista integral em devolução de participação do  capital 
social, ações de participação na Três Morros Participações S.A., por seu valor 

contábil, ensejando em consequente redução do seu capital no mesmo montan-
te. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período 
de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. e. Imobiliza-
do: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, 
é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a 
Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável 
dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua 
vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos 
ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. f. Fornecedores: 
Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal, 
acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. g. Tributos e 
obrigações sociais: Valores referentes a provisão para pagamento de tributos 
federais, estaduais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. 
h. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Ad-
ministração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede 
o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram iden-
tificados ajustes a serem contabilizados. i. Declaração de conformidade: As 
DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das 
Sociedades por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as 
normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB. 
4 - Investimentos (Controladora) Participação 2021 2020
Três Morros Participações S.A. 93,25% - 747.676
Outros investimentos - 262 262

262 747.938
5 - Imobilizado Consolidado

Taxas Custo Depreciação 2021 2021
Terrenos - 60.150 - 60.150 60.150
Edificações e 
benfeitorias 5% 21.119 - 21.119 21.119
Outros 10% e 20% 7.862 (2.675) 5.187 4.862

89.132 (2.675) 86.456 86.131
6 - Patrimônio líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado, em 31/12/21, está representado por 66.998.031 ações (379.252.298 em 
31/12/20) ordinárias. • Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de di-
videndo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela 
Assembleia Geral. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital 
social, em conformidade com o artigo de 193 da Lei nº 6.404/76. Reserva para 

Notas Explicativas às DFs. Consolidadas em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício social e 
tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas 
empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por deci-
são da Assembleia. • Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avalia-
ção patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus bens 
substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A administração 
considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade de ge-
ração de seus bens. • Outros resultados abrangentes - Resultado equivalência 
patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em conjunto re-
ferente a passivo atuarial, líquido de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da controlada 
indireta Developer S.A.. 7 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administra-
ção desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a 
data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2
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1. Informações gerais. A Wilson, Sons Offshore S.A. (doravante “WSO” ou “Compa-
nhia”) cuja sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ, 
foi constituída sob a forma de “sociedade anônima”, porém não possui ações negocia-
das em Bolsa de Valores ou títulos de sua emissão negociados em mercado aberto 
por se tratar de uma Companhia de capital Fechado. A Companhia tem como objetivo 
principal a prestação de serviços de apoio marítimo, afretamento de embarcações e 
operação de embarcação estrangeira, sendo a Petrobras seu principal cliente (repre-
sentando quase a totalidade do faturamento). A Companhia apresenta, em 31/12/2021 
e 2020 capital circulante líquido negativo nos montantes de BRL 102.279 e BRL 
206.466, respectivamente, e prejuízos recorrentes nos últimos dois exercícios, devido 
a existência de determinadas embarcações sem contrato e aumento custo na opera-
ção em decorrência a COVID. Em 31/12/2021 a Companhia possui 2 embarcações 
sem contrato (4 em 31 dezembro de 2020). O fluxo de caixa projetado apresenta ge-
ração de caixa para 2022 suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo 
previstas pela Companhia no curso normal de seus negócios. Adicionalmente, a Ad-
ministração entende que em eventual necessidade decorrente da não concretização 
de parte de seu plano de negócios, os acionistas irão prover os recursos necessários 
para a manutenção das atividades da Sociedade. COVID-19. Em março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia. 
A pandemia COVID-19 está provocando impactos generalizados, de evolução rápida 
e imprevisíveis na sociedade global, economias, mercados financeiros e práticas co-
merciais. Os governos federal, estadual e municipal implementaram medidas em um 
esforço para conter o vírus, incluindo distanciamento social, restrições de viagens, 
fechamento de fronteiras, limitações em reuniões públicas, teletrabalho, mudanças 
logísticas na cadeia de abastecimento e fechamento de negócios não essenciais. 
Para proteger a saúde e o bem-estar de nossos funcionários, fornecedores e clientes, 
fizemos modificações substanciais nas políticas de viagens de funcionários, imple-
mentamos o fechamento de escritórios porque os funcionários são aconselhados a 
trabalhar em casa e estabelecemos um protocolo robusto para os funcionários que 
precisam trabalhar porque são essenciais para a continuidade dos negócios. A pan-
demia COVID-19 não afetou o resultado financeiro da WSO em 2021, no entanto, a 
extensão do impacto da pandemia COVID-19 em nossos negócios no futuro depen-
derá de vários fatores em evolução que não podemos prever com segurança, incluin-
do a duração e o escopo da pandemia. A Companhia não espera impactos relevantes 
em seu desempenho no longo prazo, uma vez que a economia global deverá se recu-
perar gradativamente nos próximos anos. 2. Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. As demonstrações financeiras da Companhia são elaborada tomando 
como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo Interna-
tional Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil 
através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações 
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compreendem as disposições da le-
gislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09. A Administração da Companhia autorizou a emissão destas De-
monstrações Financeiras em 27/04/2022. 3. Políticas contábeis. As demonstrações 
financeiras da Companhia são elaboradas de acordo com diversas bases de avalia-
ção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e sub-
jetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e 
de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvi-
dosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provi-
sões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de reais, exce-
to se indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Classificação corrente 
versus não corrente. A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimo-
nial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no 
circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no 
ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para negociação. • Se espera 
realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. • Caixa ou equivalentes 
de caixa, a menos que haja restrições quanto à sua troca ou seja utilizado para liquidar 
um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os de-
mais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no cir-
culante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal. • For mantido 
principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o 
período de divulgação. • Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passi-
vo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. A Companhia classifica 
todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
classificados no ativo e passivo não circulante. 3.2. Apuração do resultado e reco-
nhecimento de receita. O resultado é apurado em conformidade com o regime con-
tábil de competência, destacando-se o seguinte: • As receitas de contratos com clien-
tes são reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o 
cliente em um valor que reflita a contraprestação à qual a empresa espera ter direito 
em troca desses bens ou serviços. Os Contratos da Companhia são distintos e identi-
ficáveis, entretanto, são interdependentes, têm obrigação de desempenho única. A 
contraprestação variável já é reconhecida concomitantemente ao reconhecimento da 
receita. A obrigação de desempenho identificada é reconhecida ao longo do tempo. • 
O custo dos serviços prestados é reconhecido quando incorrido na prestação dos 
serviços correlatos. • As despesas e receitas operacionais são reconhecidas quando 
incorridas. 3.3. Moeda funcional e de apresentação. O Pronunciamento Técnico 
CPC 02 R2 (IAS 21) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, trata dos Efeitos nas 
Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Esse 
pronunciamento define que a moeda funcional é a moeda que influencia: preços de 
venda, custos, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos e outras transações. 
Observando esses aspectos, a administração definiu como moeda funcional da Com-
panhia, o dólar norte-americano, já que esta é a moeda que melhor reflete o ambiente 
econômico no qual a Companhia está inserida. Entretanto, as demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Reais, conforme definido pelo Pronunciamento 
Técnico CPC 02 R2 (IAS 21), convertendo-se a moeda funcional (dólar americano) 
para reais, utilizando a taxa de câmbio de fechamento do exercício para os ativos e 
passivos, taxa média mensal para as contas de resultado, tendo sido o capital mantido 
a valor histórico de formação. As variações cambiais resultantes da conversão acima 
citadas de ativos, passivos, resultado e patrimônio líquido são reconhecidas no patri-
mônio líquido, resultado acumulados de conversão. 3.4. Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos 
de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de merca-
do, que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da 
Companhia. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a 
data do balanço, e marcados a mercado sendo os ganhos ou as perdas registradas 
no resultado do período. A abertura dessas aplicações por tipo de classificação está 
apresentada na Nota 4. 3.5. Contas a receber. As contas a receber são decorrentes 
da prestação de serviços e não incluem montantes de serviços prestados após as 
datas dos balanços. A provisão para perda esperada de crédito de liquidação duvido-
sa (“PCLD”) é constituída com base em análise pela Administração da carteira de 
clientes conjugada com experiência operacional e a conjuntura econômica.  Em 
31/12/2021, como divulgado na Nota 5, foi constituído PCLD no valor de BRL 6.641 . 
Em 31/12/2020, foi de BRL 463. 3.6. Estoques. Os estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é a média ponderada móvel. Os estoques compreendem basicamente ma-
teriais para a manutenção das embarcações e importações em andamento. 3.7. Imo-
bilizado. Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, além dos encargos fi-
nanceiros sobre os financiamentos captados para a construção de embarcações, 
deduzido da depreciação acumulada. A depreciação de bens é calculada pelo método 
linear às taxas mencionadas na Nota 8 que levam em consideração a vida útil econô-
mica desses bens. A amortização das benfeitorias em imóveis alugados é calculada 
com base nos respectivos prazos dos contratos de locação. Os custos subsequentes 
ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou re-
conhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de 
forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e 
manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Além 
disso, a operação dos equipamentos pode exigir grandes inspeções e manutenções 
regulares para falhas, independentemente se as peças desse item são substituídas. 
Quando cada inspeção importante é efetuada, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhe-
cimento forem satisfeitos. Estes custos são amortizados usando a data prevista para 
a próxima inspeção (2,5 anos para embarcações da WSO). Os itens do ativo imobili-
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zado são baixados quando vendidos 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 residu-
al do ativo) são reconhecidos nas demonstrações financeiras do exercício em que o 
ativo for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício. 3.8. Provisão para redução ao valor recu-
perável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contá-
bil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/2021 não 
foram identificadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa 
da companhia foi definida como o grupo dos ativos.. Ao final do ano de 2021 foi efetu-
ada avaliação do valor de mercado das embarcações por especialista externo e não 
foram identificadas perdas no valor recuperável do grupo dos ativos. 3.9. Outros ati-
vos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso con-
trolado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que re-
sultem em benefícios econômicos futuros. 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. 3.10. Tributação. Imposto de renda e contribuição social - correntes. Ativos 
e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensura-
dos ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a 
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se 
houver. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante 
são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. 
Com relação as incertezas relacionadas a sua apuração, ao final do período deste re-
latório, a Companhia não identificou nenhum ajuste potencial ou necessidade de divul-
gação adicional. Impostos diferidos. Imposto diferido é gerado por diferenças tempo-
rárias e prejuízos fiscais na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos 
e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as 
diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas na ex-
tensão que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que os impostos 
diferidos ativos possam ser realizados. Impostos diferidos ativos e passivos estão 
apresentados líquidos e são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas 
taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impostos 
diferidos passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual 
para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são rela-
cionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. Impos-
to sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos 
sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de 
bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o 
imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do 
item de despesa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar forem 
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • O valor líquido dos im-
postos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valo-
res a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas de vendas e serviços 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: - 
Programa de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS: 3% (Rio de Janeiro) e 2% (Macaé). 3.11. Ajuste a valor presente de ativos e 
passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando 
o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajus-
tados pelo seu valor presente. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía ativos 
e passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 3.12. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos. A 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administra-
ção faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresen-
tados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza rela-
tiva a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
Estimativas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas 
estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do 
balanço, envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por re-
dução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade ge-
radora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de 
vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos si-
milares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cál-
culo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de 
caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de 
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou inves-
timentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora 
de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no 
método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Valor justo. Di-
versas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do 
valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. 
Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação 
baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as 
premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas especí-
ficas àquele ativo ou passivo. Impostos. Existem incertezas com relação à interpreta-
ção de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis 
futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem 
como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais exis-
tentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mu-
danças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de 
impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas 
cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em 
vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações diver-
gentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade 
de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Compa-
nhia. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível 
de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futu-
ras. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos 
financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados 
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de 
caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no 
mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível 
de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui conside-
rações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito 
e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor 
justo apresentado dos instrumentos financeiros. Vida útil do imobilizado. O imobilizado 
é depreciado de forma linear, com base na vida útil econômica estimada de cada item. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas trimestralmente e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstân-
cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou ex-
posições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. 3.13. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 03 R2 (IAS 7) - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo CPC. 3.14. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros 
são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. a) Ativos financeiros. Os 
ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como mensurados 
subsequentemente ao custo amortizado, valor justo por meio do resultado (VJPR) e 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (ORA). A classificação dos ati-
vos financeiros no reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa contratual dos 
ativos financeiros e do modelo de negócios da Companhia para administrá-los. Para 

que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou valor 
justo por meio de ORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são apenas pa-
gamentos de principal e juros (SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação 
é considerada como teste de SPPI e é realizada em relação aos instrumentos. O 
modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros consiste em 
como ela administra seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de 
negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da obtenção de fluxos de caixa 
contratuais, venda dos ativos financeiros, ou ambos. Ativos financeiros ao custo 
amortizado. Os seguintes instrumentos foram classificados e mensurados ao custo 
amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de juros deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável: • Caixa e equivalentes de caixa/aplicações: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e outros equivalentes de caixa de alta li-
quidez de curto prazo com vencimentos inferiores a 90 dias sujeitos a um risco insig-
nificante de alterações no valor; e as aplicações compreendem caixa e outras aplica-
ções com mais de 90 dias de vencimento. • Contas a receber: As contas a receber e 
outros valores a receber são demonstrados pelo valor presente dos montantes devi-
dos, reduzidos pela perda por redução ao valor recuperável. O método da taxa efetiva 
de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e 
alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros 
é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (in-
cluindo todos os encargos sobre pontos pagos ou recebidos que fazem parte inte-
grante da taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou descontos) 
durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, quando apropriado, por um 
período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos 
financeiros a serem mensurados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com varia-
ções líquidas no valor justo reconhecidas nas demonstrações dos resultados. As va-
riações no valor justo são reconhecidas no resultado em “receita financeira” ou “des-
pesas financeiras”, dependendo dos resultados obtidos. Fundos de investimento e 
câmbio de renda fixa foram classificados como VJPR. Redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são avalia-
dos por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de divul-
gação. Os ativos financeiros são considerados como não recuperáveis quando hou-
ver evidência objetiva de que, como resultado de um ou mais eventos que tenham 
acontecido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa futu-
ros estimados da aplicação foram afetados. A evidência objetiva de que os ativos fi-
nanceiros perderam valor pode incluir: • Dificuldade financeira significativa do emissor 
ou contraparte; • Inadimplência nos pagamentos de juros ou principal; • Torna-se 
provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira, ou • O 
desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificul-
dades financeiras. Para as contas a receber, a Companhia aplica uma abordagem 
simplificada no cálculo da provisão para perdas de crédito esperadas (PCE). Para 
ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da perda por redução ao valor recupe-
rável reconhecida é a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto das garantias e avais e descon-
tando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. O valor contábil do ativo finan-
ceiro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperável diretamente para todos 
os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é 
reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta a receber é conside-
rada incobrável, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. Recuperações 
subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas em contrapartida à 
conta de provisão. As variações no valor contábil da conta de provisão são reconheci-
das no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro somente quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo financeiro e substancial-
mente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo para outra entidade. Se a 
Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade e continuar a controlar o ativo transferido, ele reconhecerá sua partici-
pação retida no ativo e um passivo associado pelos valores que poderá ter de pagar. 
Se a Companhia retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade 
de um ativo financeiro transferido, ele continuará a reconhecer o ativo financeiro e 
também reconhecerá um empréstimo garantido pelos proventos recebidos. b) Passi-
vos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como “VJPR” ou “outros 
passivos financeiros”. Os passivos financeiros são classificados como VJPR quando 
o passivo financeiro for mantido para negociação ou designado como VJPR. Outros 
passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos dos custos 
de transação. Outros passivos financeiros são mensurados subsequentemente ao 
custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas 
de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O método da taxa efetiva de 
juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar 
sua despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros é a 
taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados durante a 
vida esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) um período mais curto, 
ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há passivos financeiros clas-
sificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • Empréstimos bancários: Em-
préstimos bancários que incorrem juros e obrigações relacionadas a arrendamentos 
financeiros são registrados pelos recursos recebidos, líquidos de custos diretos de 
emissão. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar na liquidação ou 
resgate e os custos diretos de emissão, são contabilizados pelo regime de competên-
cia nas demonstrações dos resultados utilizando o método da taxa efetiva de juros e 
são adicionados ao valor contábil do instrumento na medida em que não forem liqui-
dados no período em que surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros va-
lores a pagar são mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Des-
reconhecimento (baixa) de passivos financeiros. A Companhia desreconhece os 
passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações são liquidadas, can-
celadas ou vencem. 3.15. Custos de empréstimos. Custos de empréstimos direta-
mente relacionados com aquisição, construção ou produção de um ativo que requer 
um tempo significativo para ser concluído para fins de uso são capitalizados como 
parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são 
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimo 
compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao emprés-
timo. 3.16. CPC 06 - Arrendamentos. O pronunciamento estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos arrendamentos 
mercantis e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos mer-
cantis sob um único modelo, semelhante à contabilização de arrendamentos financei-
ros do CPC 06. A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários 
- arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais e 
impressoras de pequeno porte) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos com prazo inferior a 12 meses). Na data de início de um arrendamento, um 
arrendatário reconhece um passivo para efetuar pagamentos do arrendamento (ou 
seja, o passivo do arrendamento) e um ativo que representa o direito de usar o ativo 
subjacente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente a despesa de juros do passivo de 
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. A WSO arrenda 
principalmente embarcações e menos relevantes, imóveis e veículos. Esses arrenda-
mentos das embarcações geralmente duram 3 anos, sem opção de renovação do 
arrendamento após este período, não existindo previsão de reajustes anuais ou men-
sais. WSO arrenda equipamentos de TI com prazos de contrato de 2 anos podendo 
ser renovável. Esses arrendamentos são de curto prazo e/ou arrendamentos de itens 
de baixo valor. A WSO optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e passivos 
de arrendamento para esses arrendamentos. As informações sobre arrendamentos 
para os quais a WSO é a arrendatário são apresentadas na nota 15. 13.17. Mudan-

31/12/2021 31/12/2020
Ativo 2.796.493 2.519.515
Circulante 286.530 224.548
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 39.036 52.540
Contas a receber (Nota 5) 102.090 85.040
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 52.004 12.175
Impostos a recuperar (Nota 7) 8.801 9.325
Estoques (Nota 6) 58.145 47.926
Despesas antecipadas 6.746 5.271
Outros créditos 19.708 12.271

Não circulante 2.509.963 2.294.967
Transações com partes relacionadas (Nota 10) - 16.840
Contas a receber (Nota 5) - 8.295
Impostos a recuperar (Nota 7) 591 -
Outros créditos 41 31
Intangível 261 289
Imobilizado (Nota 8) 2.278.828 2.199.662

Direito de uso (Nota 13) 230.242 69.850
Passivo e patrimônio líquido 2.796.493 2.519.515
Circulante 388.809 431.014
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 235.410 261.710
Arrendamento (Nota 13) 74.788 52.019
Fornecedores e contas a pagar 27.095 19.874
Salários, provisões e encargos sociais 13.427 18.369
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 8.608 48.362
Impostos, taxas e contribuições a recolher 9.625 6.806
Outros passivos circulantes 19.856 23.874

Não circulante 2.052.301 1.865.371
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 1.658.466 1.604.501
Arrendamento (Nota 13) 158.532 20.119
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos (Nota 11) 96.047 114.716
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 138.597 125.671
Provisões para contingências (Nota 12) 439 112
Outros passivos não circulantes 220 252

Patrimônio líquido (Nota 14) 355.383 223.130
Capital social 280.402 85.302
Reserva legal - 8.217
Reserva de lucros - 65.181
Resultado acumulado de conversão 134.321 64.854
Ajuste de avaliação patrimonial (222) (424)

Prejuízo do exercício (59.118) -

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida (Nota 15) 554.239 541.300
Custos dos serviços (Nota 16) (540.895) (463.032)
Lucro bruto 13.344 78.268
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (158) (286)
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (45.299) (38.742)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 18) (6.342) (1.722)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (38.455) 37.518
Resultado financeiro líquido (Nota 19) (72.072) (77.740)
Resultado antes dos impostos sobre lucro (110.527) (40.222)

Imposto de renda e contribuição social (Nota 11) 37.312 8.584
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)
Resultado acumulado de conversão 27.466 53.973
Benefício pós emprego 58 186
Hedge de fluxo de caixa 144 (195)
Total do resultado abrangente, líquido de impostos (45.547) 22.326

Outros resultados Abrangentes Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva  
de lucros

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Resultado acumulado  
de conversão Total

Saldos em 31/12/2019 85.302 8.217 54.818 (415) 52.882 - 200.804
Benefício pós emprego - - - 186 - - 186
Hedge de fluxo de caixa - - - (195) - - (195)
Resultado acumulado de conversão - - - - 53.973 - 53.973
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (31.638) - - 31.638 -
Prejuízo do exercício - - - - - (31.638) (31.638)
Saldos em 31/12/2020 85.302 8.217 23.180 (424) 106.855 - 223.130
Aumento de Capital 195.100 - - - - - 195.100
Dividendos pagos - - (17.300) - - - (17.300)
Benefício pós emprego - - - 58 - - 58
Hedge de fluxo de caixa - - - 144 - - 144
Resultado acumulado de conversão - - - - 27.466 - 27.466
Absorção dos (prejuízos acumulados) - (8.217) (5.880) - - 14.097 -
Prejuízo do exercício - - - - - (73.215) (73.215)
Saldos em 31/12/2021 280.402 - - (222) 134.321 (59.118) 355.383

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/202131/12/2020
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 179.715 174.238
Amortização direito de uso 69.442 68.099
Imposto de renda e contribuição social diferida (37.312) (16.674)
Juros, variação monetária e cambial 72.164 65.905
Provisão para contingências (32 ) (32)

210.762 259.898
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber (8.755) (13.285)
Estoques (10.219) (5.430)
Transações com partes relacionadas (62.743) -
Despesas antecipadas (1.475) (3.132)
Impostos a recuperar (67) (257)
Outros ativos circulantes e não circulantes (7.447) (6.923)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 7.221 6.257
Salários, provisões e encargos (4.942) 6.647
Impostos, taxas e contribuições a recolher 2.819 949
Imposto de renda e contribuição social a recolher 18.643 909
Outros passivos (3.013) 13.503

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 140.784 259.136
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição ao ativo imobilizado (95.250) (48.870)

Adição ao Intangível - (75)
Aumento de Capital 195.100 -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 99.850 (48.945)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos – terceiros 90.861 30.026
Amortização de financiamentos – terceiros (218.213) (182.268)
Juros pagos de financiamentos – terceiros (37.661) (43.774)

Dividendos (pagos)/recebidos (17.300) -
Pagamento de arrendamento (46.523) (54.121)
Juros pagos de arrendamento (3.586) (3.389)
Empréstimos - partes relacionadas - 16.757

Caixa líquido proveniente das (usados nas)
 atividades de financiamento (232.422) (236.769)
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalência de caixa (21.716) 18.521
Redução de caixa e equivalentes de caixa (13.504) (8.057)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 39.036 52.540
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 52.540 60.597
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (13.504) (8.057)
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ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.772.677/0001-36

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional:  A Cia. tem por objeto social 
a participação em empreendimentos, em outras sociedades comerciais ou ci-
vis, como sócia, acionista ou quotista, a administração de bens próprios e a 
elaboração de projetos de arquitetura, edificações e construção civil. 2 - Apre-
sentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a 
conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/21. Para as DFs. consolida-
das da Zi Participações S.A., foram inclusas as seguintes Cias., classificadas 
como controladas ou controladas em conjunto: 
Companhias Participação Classificação
Serra Concessões S.A. 73,38% Controlada
Sêneca S.A. 75,64% Controlada
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
Zi Blue S.A. 100,00% Controlada

Outras Companhias Participação Classificação
SPE Ferrara Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
SPE Cantazaro Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
SPE Barletta Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do 
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais 
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos 
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo 
das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante ris-
co de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para 
atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, 
disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos 
da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs. . São representadas 
basicamente por operações compromissadas e por CDB com garantia de 
recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor 
justo. b. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas 
fiscais emitidas e não recebidas até 31/12/21. A Cia., no exercício findo em 
31/12/21, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe uma 
evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a re-
ceber. c. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo 
todos os custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão 
registrados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam reali-
zadas com seu uso ou venda. d. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 
e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das 
controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou 
prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de 
capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou 
despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas 
para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetu-
ados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as ado-
tadas pela Cia.  f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é re-
conhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos 
associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado 
confiavelmente.  O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente 
de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a 
vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao 
final de cada exercício. g. Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedo-
res estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, 
dos encargos financeiros incorridos. h. Impostos e contribuições sociais: 
Valores referentes a provisão para pagamento de tributos federais, estaduais 
e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. i. Avaliação do 
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da 
Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram identificados 
ajustes a serem contabilizados. j. Declaração de conformidade: As DFs. in-
dividuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC 
e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas interna-
cionais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB. k. Normas e Interpre-
tações contábeis revisadas: A Cia. e suas controladas, adotaram o CPC 
06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamentos” a partir de 1º/01/19. O pronunciamento 
introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. A aplicação da norma revisada, a partir de 1º/01/19, não trouxe 
efeitos contábeis materiais no período atual e em exercícios anteriores na Cia. 
e em suas controladas. 4 - Investimentos:

Controladora
 Participação 2021 2020
Serra Concessões S.A. 73,38% 23.400 23.188
Sêneca S.A. 75,64% 5.146 11.074
Zi Blue S.A. 100,00% 103.502 855.312

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 4.350 10.168 10.801 16.524
Contas a receber de clientes (3.b) - - 1.327 1.042
Estoques (3.c) - - 25.342 17.595
Créditos com partes relacionadas 2.874 3.123 85 79
Dividendos a receber - - 39.766 36.109
Créditos tributários (3.d) 387 254 803 660
Outros créditos 49 66 520 343

7.660 13.611 78.644 72.352
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas - - 3.056 2.191
Depósitos, cauções e retenções 326 307 500 530
Outros créditos - - 388 388

326 307 3.944 3.109
Investimentos                          (3.e/4) 800.941 891.633 887.155 1.000.556
Imobilizado                               (3.f/5) - - 86.456 96.975

801.267 891.940 977.555 1.100.640
Total do ativo 808.927 905.551 1.056.199 1.172.992

Demonstrações dos Resultados em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita bruta - - 20.880 17.046
 Deduções da receita bruta - - (300) (578)

Receita operacional líquida - - 20.580 16.468
 Custo bruto - - (14.415) (11.206)

Lucro bruto - - 6.165 5.262
Receitas (despesas) operacionais: 125.127 120.727 162.445 155.329
  Gerais e administrativas (4.303) (2.430) (10.474) (7.342)
  Resultado financeiro, líquido 728 355 905 418
  Outras operacionais, líquidas - - - -
  Resultado de equivalência patrimonial 128.702 122.802 172.014 162.253
Lucro antes da contribuição social e do IR 125.127 120.727 168.610 160.591
 Contribuição social e IR - - (43) (33)

Lucro líquido antes da participação 
  minoritária 125.127 120.727 168.567 160.558
 Participação de acionistas não  
 controladores - - (43.440) (39.831)

Lucro líquido do exercício 125.127 120.727 125.127 120.727
Demonstrações dos Resultados Abrangentes  

em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Notas 2021 2020

Lucro líquido do exercício 125.127 120.727
Itens que serão reclassificados 
subsequentemente para o resultado:
 - Ajuste de avaliação patrimonial (6) (5.967) (2)
 - Outros resultados abrangentes (6) 99 195
Resultado abrangente do exercício 119.259 120.920

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas da Controladora

Reservas  
de lucros Participa- Patri-

Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Re-
serva 
legal

Reserva 
para inves-

timento

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Outros 
resultados 

abrangentes

Lucros 
acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido

ção dos 
não con-

troladores

mônio 
líquido 

total
Saldos em 01/01/20 524.933 14.305 33.064 179.812 50.739 (287) - 802.566 234.550 1.037.116
Lucro líquido do exercício - - - - - - 120.727 120.727 - 120.727
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (2) - - (2) - (2)
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 6.036 - - - (6.036) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - - (36.000) (36.000) - (36.000)
 Reserva para investimento - - - 78.691 - - (78.691) - - -

Outros resultados abrangentes - - - - - 195 - 195 - 195
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - 25.768 25.768
Saldos em 31/12/20 524.933 14.305 39.100 258.503 50.737 (92) - 887.486 260.318 1.147.804
Lucro líquido do exercício - - - - - - 125.127 125.127 - 125.127
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (5.967) - - (5.967) - (5.967)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa - investida - - - - (182.888) - - (182.888) - (182.888)
Ajuste de exercícos anteriores reflexa - investida - - - (46) - - - (46) - (46)
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 6.256 - - - (6.256) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - - (33.000) (33.000) - (33.000)
 Reserva para investimento - - - 85.871 - - (85.871) - - -

Outros resultados abrangentes - - - - - 99 - 99 - 99
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - (20.951) (20.951)
Saldos em 31/12/21 524.933 14.305 45.356 344.328 (138.118) 7 - 790.811 239.367 1.030.178

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 125.127 120.727 168.567 160.558
Ajustes para conciliar o lucro 
 líquido ao caixa e equivalentes

   de caixa aplicados pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência 
 patrimonial (128.702) (122.802) (172.014) (162.253)
Resultado de participações 
 minoritárias - - (43.440) (39.831)

(3.575) (2.075) (46.887) (41.526)
Variações nos ativos e passivos operacionais

Contas a receber de clientes - - (285) 244
Tributos a recuperar (133) 74 (143) 102
Créditos com partes relacionadas 249 (1.676) (871) 23
Dividendos a receber - 4 (3.657) (942)
Outros ativos (2) (69) (7.894) (2.312)
Fornecedores (15) 27 216 48
Impostos e contribuições sociais 66 135 (85) 791
Débitos com partes relacionadas - - 702 (46)
Participação de não  
 controladores - - (20.951) 25.768

Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades operacionais (3.410) (3.580) (79.855) (17.850)

Fluxo de caixa das atividades de 
  investimentos

Investimentos 219.394 46.339 285.415 64.528
Adições ao imobilizado - - 10.519 (1.222)

Recursos líquidos gerados nas 
 atividades de investimentos 219.394 46.339 295.934 63.306

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos distribuídos (33.000) (36.000) (33.000) (36.000)
Ajuste de avaliação patrimonial 
 reflexa - investida (182.888) - (182.888) -
Ajuste de avaliação patrimonial (5.967) (2) (5.967) (2)
Ajuste de exercícos anteriores  
 reflexa - investida (46) - (46) -
Outros resultados abrangentes 99 195 99 195

Recursos líquidos aplicados pe-
las atividades de financiamentos (221.802) (35.807) (221.802) (35.807)

Redução (aumento) no caixa e 
equivalentes de caixa (5.818) 6.952 (5.723) 9.649
Demonstração da redução (aumento) de caixa e 
equivalentes de caixa:

No início do exercício 10.168 3.216 16.524 6.875
No final do exercício 4.350 10.168 10.801 16.524

Redução (aumento) no caixa e 
 equivalentes de caixa (5.818) 6.952 (5.723) 9.649

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às 
DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/21.

Passivo
Circulante
Fornecedores (3.g) 12 27 4.398 4.182
Impostos e contribuições 
sociais (3.h) 249 183 1.925 2.010
Débitos com partes relacionadas - - 718 367
Outros débitos - - 197 197

261 210 7.238 6.756
Não Circulante
Débitos com partes relacionadas 17.855 17.855 18.783 18.432

17.855 17.855 18.783 18.432
Patrimônio Líquido (6)
Capital social 524.933 524.933 524.933 524.933
Reservas de capital 14.305 14.305 14.305 14.305
Reserva de lucros 389.684 297.603 389.684 297.603
Ajuste de avaliação patrimonial (138.118) 50.737 (138.118) 50.737
Outros resultados abrangentes 7 (92) 7 (92)

790.811 887.486 790.811 887.486
Participação de acionistas 
não controladores - - 239.367 260.318

790.811 887.486 1.030.178 1.147.804
Total do passivo e patrimônio líquido 808.927 905.551 1.056.199 1.172.992

Controladora
 Participação 2021 2020
Três Morros Participações S.A. 93,25% 655.721 -
Cantazaro Empreendimentos e  
 Participações S.A. 25,00% 158 137
Barletta Empreendimentos e  
 Participações S.A. 25,00% 198 60
Ferrara Empreendimentos e 
 Participações S.A. 25,00% 262 189
 788.387 891.633
No exercício de 2021 foi realizada uma reorganização societária, onde a Zi 
Blue S.A. (subsidiária da Cia.), transferiu a totalidade de suas ações na inves-
tida Três Morros Participações S.A. para a Zi Participações S.A. 
 Consolidado
 Participação 2021 2020
Investidas da Controladora (indireta) (*) 761.092 868.673
Serra Concessões S.A. (*) 7.811 6.524
Zi Blue S.A. (*) 103.502 110.012
Ágio da Controladora 12.554 11.741
Outros investimentos 2.196 3.606
 887.155 1.000.556
(*) Participação variada, conforme saldos de investidas não consolidadas, 
conforme CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas.
5 - Imobilizado Consolidado

Taxas Custo Depreciação 2021 2020
Terrenos - 60.149 - 60.149 69.924
Edificações e benfeitorias           5% 21.897 - 21.897 22.962
Outros 10% e 20% 7.085 (2.675) 4.410 40.89

101.244 (4.269) 86.456 96.975
6 - Patrimônio Líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/21, está representado por 302.791.260 ações (302.791.260 
em 31/12/20) sendo 100.930.420 (100.930.420 em 31/12/20) ordinárias e 
201.860.840 (201. 860.840 em 31/12/20) preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída me-
diante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do 
capital social. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro 
líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das ati-
vidades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia. • Ajuste de avaliação patri-
monial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do 
valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em seus 
saldos iniciais. A administração considera que os valores de mercado refletem 
a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. Em virtude da recompra 
de ações próprias para tesouraria ocorrido em investimento indireto (Sanea-
mento Ambiental Águas do Brasil S.A. - SAAB), foi registrado no Patrimônio 
Líquido um ajuste reflexo, para refletir o efeito desta operação. • Outros resul-
tados abrangentes - Resultado equivalência patrimonial sobre outros resul-
tados abrangentes em investimento indireto referente a passivo atuarial, líqui-
do de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S.A.), através da participação acionária da controlada indireta Developer S.A. 
7 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se re-
gistrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.  A Cia. não 
tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A 
Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos fi-
nanceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de 
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e atividades do grupo. 8 - Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acon-
tecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
Relatório do Auditor Independente  

sobre as DFs. Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Zi Participações S.A. - RJ. Opinião:  
Examinamos as DFs.  individuais e consolidadas da Cia., identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Zi Participações S.A., em 31/12/21, o desempe-
nho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS emi-
tidas pelo IASB. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas DFs. individuais e 
consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS, emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs. 
, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as DFs. individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
DFs. individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas 
controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que exis-
te incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas DFs. individuais e consolidadas ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
DFs. , inclusive as divulgações e se as DFs. individuais e consolidadas repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs. 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comu-
nicamo-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. RJ, 14/04/22. 
Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business Advisers; BKR - In-
dependent Member of BKR International - CRC-RJ-2026/O-5. Mário Vieira 
Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0, José Carlos de Almeida Martins - 
Contador - CRC-RJ 036.737-0.

O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 
27/04/2022, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas 

junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.

Luis Gustavo Bueno Machado - Diretor Executivo 
Contador: Vladimir Ferreira Francisco - CRC RJ-093643

ças nas políticas contábeis e divulgações. Inúmeras outras normas e interpreta-
ções se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não têm impacto sobre as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. A companhia não adotou 
antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou alterações que tenham sido 
emitidas, mas que ainda não estão em vigor. • Alterações ao IFRS 16 (CPC 06 (R2)): 
Benefícios relativos ao COVID-19 concedidos às Concessões de Aluguel que vão 
além de 30/06/2021; e • Reforma de Referência da Taxa de Juros – Fase 2 – Altera-
ções às IFRS 9 (CPC 48), IAS 39 (CPC 48), IFRS 7 (CPC 40 (R1), IFRS 4  (CPC 11)  
e IFRS 16  (CPC 06 (R2)). 13.18. Novas normas e interpretações ainda não efeti-
vas. Abaixo as novas normas e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não 
efetivas. • Contratos de Seguros - CPC 50 (IFRS 17); Em maio de 2017, o IASB emitiu 
o IFRS 17 Contratos de Seguros (CPC 50), um novo padrão contábil para contratos 
de seguros que abrange reconhecimento e medição, apresentação e divulgação. 
Uma vez efetivado, o IFRS 17 substituirá os Contratos de Seguro IFRS 4 (CPC 11) que 
foi emitido em 2005. O IFRS 17 (CPC 50) aplica-se a todos os tipos de contratos de 
seguro (ou seja, vida, não-vida, seguro direto e resseguros), independentemente do 
tipo de entidades que os emitem, bem como a certas garantias e instrumentos finan-
ceiros com características discricionárias de participação. Algumas exceções de es-
copo serão aplicadas. O objetivo geral do IFRS 17 (CPC 50) é fornecer um modelo 
contábil para contratos de seguros mais úteis e consistentes para as seguradoras. Em 
contraste com os requisitos do IFRS 4 (CPC 11), que se baseia em grande parte na 
elaboração de apólices de contabilidade locais anteriores, o IFRS 17 (CPC 50) forne-
ce um modelo abrangente para os contratos de seguros, considerando todos os as-
pectos contábeis relevantes. O núcleo do IFRS 17 (CPC 50) é o modelo geral, com-
plementado por: • Uma adaptação específica para contratos com características de 

participação direta (a abordagem da taxa variável); e • Uma abordagem simplificada (a 
abordagem de alocação de prêmios) principalmente para contratos de curta duração. 
O IFRS 17 (CPC 50) é efetivo para períodos de divulgação a partir de 01/01/2023, com 
números comparativos necessários. A adoção antecipada é permitida, desde que a 
entidade também aplique IFRS 9 (CPC 46) e IFRS 15 (CPC 47) sobre ou antes a data 
em que se aplica primeiro ao IFRS 17 (CPC 50). A norma não é aplicável à Companhia. 
• Alterações ao IAS 1 (CPC 26): Classificação de Passivos em Circulante ou Não Cir-
culante  Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 da IAS 
1, correlacionados ao CPC 26, para especificar os requisitos para classificar o passivo 
como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que se entende por 
direito de diferimento de liquidação; • Que um direito de adiamento deve existir no final 
da divulgação; • Essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de diferimento; e • Que somente se um derivativo embutido em um 
passivo conversível for ele próprio um instrumento de patrimônio, os termos de um 
passivo não afetarão sua classificação. As alterações são válidas para períodos anu-
ais de divulgação a partir de 01/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, a companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e 
se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. • Definição de 
Estimativas Contábeis - Alterações ao IAS 8 (CPC 23). Em fevereiro de 2021, o IASB 
emitiu emendas ao IAS 8 (CPC 23), na qual introduz uma definição de “estimativas 
contábeis”. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas 
contábeis e mudanças nas políticas contábeis e a correção de erros. Além disso, es-
clarecem como as entidades utilizam técnicas de medição e insumos para desenvol-
ver estimativas contábeis. As alterações são efetivas para períodos anuais de divulga-
ção a partir de 01/01/2023 e aplicam-se a alterações nas políticas contábeis e mudan-

ças nas estimativas contábeis que ocorrem no início ou após o início desse período. 
A aplicação anterior é permitida desde que este fato seja divulgado. Não se espera 
que as alterações tenham impacto material sobre a Companhia. • Divulgação de Po-
líticas Contábeis - Alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e Declaração de Prática do IFRS 
2. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e IFRS 
Practice Statement 2 Making Materiality Judges, nas quais fornece orientações e 
exemplos para ajudar as entidades a aplicar julgamentos de materialidade às divulga-
ções de políticas contábeis. As alterações visam ajudar as entidades a fornecer divul-
gações de políticas contábeis que sejam mais úteis, substituindo a exigência de que 
as entidades divulguem suas políticas contábeis ‘significativas’ por uma exigência de 
divulgar suas políticas contábeis ‘relevantes’ e adicionando orientações sobre como 
as entidades aplicam o conceito de materialidade na tomada de decisões sobre divul-
gações de políticas contábeis. As alterações à IAS 1 (CPC 26 (R1)) são aplicáveis 
para períodos anuais a partir de 01/01/2023, com implementação anterior permitida. 
Uma vez que as alterações na Declaração de Prática 2 fornecem orientações não 
obrigatórias sobre a aplicação da definição de material para informações de políticas 
contábeis, não é necessária uma data efetiva para essas alterações. Atualmente, a 
Companhia avalia o impacto das alterações para determinar o impacto que terão nas 
divulgações da política contábil da Companhia.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais)DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 
da Vital Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de 
serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela confiança em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. A Diretoria.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto Social: A Vital Engenharia Ambien-
tal S/A (“Companhia” ou “Vital”) é uma Companhia por ações de capital fe-
chado, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e foi constituída em 01 de 
fevereiro de 1998. A Companhia é controlada pela Queiroz Galvão S/A, que 
detém 50,23% de suas ações ordinárias. A Vital atua principalmente nas 
seguintes áreas de negócio: • Atendimento a demanda dos municípios bra-
sileiros que vêm adotando a terceirização de serviços de limpeza pública 
através de contratos de prestação de serviços ou concessões de serviços 
públicos; • Construção de aterros sanitários centrais de tratamento de resí-
duos (CTRs), por iniciativa própria, que atendam a várias cidades em con-
junto; • Recuperação de áreas degradadas e de deposição irregular de resí-
duos; • Manutenção de áreas verdes, parques e jardins, conservação de 
monumentos e logradouros públicos; • Aproveitamento energético através 
da geração de energia elétrica a partir do biogás gerado em algumas de 
suas CTR’s (Centrais de Tratamento de Resíduos). 1.2 – Operações da 
Companhia: As investidas da Vital Engenharia Ambiental S/A e suas respec-
tivas áreas de negócio são: Central de Gerenciamento Ambiental BARU 
S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a 
implantação e operação de empreendimento, a ser localizado no Estado de 
Goiás, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e 
não perigosos, contemplando transporte, transbordo, tratamento, destinação 
final de resíduos ambientalmente adequada e disposição final de rejeitos 
ambientalmente adequada. EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambien-
te S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social 
a execução de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a 
coleta e transporte de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial, 
serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos, operação e ma-
nutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos, operação, conser-
vação, manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços 
públicos de coleta de resíduos em geral, controle, operação, manutenção e 
funcionamento de usinas de reciclagem e compostagem de resíduos e de 
aterro sanitário e a realização de serviços e atividades pertinentes e correla-
tas. Ecovital Central de Gerenciamento Ambiental S/A: Sociedade por 
ações de capital de fechado que tem como objeto social o tratamento, inclu-
sive térmico, gestão, gerenciamento e remediação de áreas contaminadas, 
armazenamento e operações de estações de transferência, blindagem, dis-
posição final de resíduos e rejeitos industriais em qualquer estado físico, 
execução de serviços de engenharia ambiental, assim como análises, con-
sultorias, assessorias e projeto relacionados ao meio ambiente e prestação 
de serviços ligados à área de engenharia ambiental. Macaúbas Meio Am-
biente S/A: Sociedade por ações de capital de fechado que tem como obje-
to social a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade 
Concessão Administrativa do Serviço Público, a disposição final, em aterro 
sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo 
a ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza ur-
bana do Município de Belo Horizonte - MG. Central de Gerenciamento Am-
biental Juparanã S/A: Sociedade por ações de capital de fechado que tem 
como objeto social a implantação e operação de empreendimento, no Esta-
do do Espírito Santo, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejei-
tos perigosos e não perigosos, contemplando: a) transporte; b) transbordo; 
c) tratamento; d) destinação final de resíduos ambientalmente adequada; e 
e) disposição final de rejeitos ambientalmente adequada. A Companhia ini-
ciou suas operações em agosto de 2020. Arendal Locadora Ltda.: Socie-
dade empresária limitada que tem como objeto social a exploração do ramo 
de locação de veículos, máquinas e equipamentos, novos ou usados, nacio-
nais ou importados, de sua propriedade, sem a utilização de mão de obra. 
Ecoban Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem 
como objeto social a execução de serviços públicos integrados de limpeza 
urbana, construção de aterros ambientais e sua manutenção, e também a 
recuperação ambiental de aterros sanitários compreendidos em: a) Presta-
ção de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduo sólido 
domiciliar; b) Prestação de serviços de coleta conteinerizada, transporte e 
destinação final de resíduo sólido domiciliar; c) Operação e manutenção de 
Aterro Sanitário que tenha sido devidamente licenciado pelo órgão ambiental 
competente; d) Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduo séptico em equipamentos e instalações que te-
nham sido devidamente licenciados pelo órgão ambiental; e) Prestação de 
serviços de varrição manual de ruas; f) Prestação de serviços de varrição 
mecanizada de ruas; g) Prestação de serviços de limpeza e lavagem de fei-
ras; h) Prestação de serviços diversos e capina de escolas; i) Participação 
em outras sociedades; j) Aluguel de bens imóveis e móveis, tais como: veí-
culos, máquinas, equipamentos em geral; k) Prestação de serviços de con-
sultoria, estudo, projetos e engenharia econômica com apresentação de re-
latórios, laudos e pareceres. Ecourbis Ambiental S/A: Sociedade por ações 
de capital fechado que tem como objeto social executar e explorar, em regi-
me de concessão, os serviços divisíveis de limpeza urbana prestados em 
regime público, em conformidade com o Contrato nº 26/SSO/2004 com a 
Prefeitura do Município de São Paulo, que torna a Companhia a concessio-
nária responsável pela coleta, transporte e destinação adequada de resí-
duos domiciliares, da área de saúde e de materiais recicláveis no Agrupa-
mento Sudeste da cidade de São Paulo. Além da coleta de resíduos a Ecour-
bis implantou e opera o Aterro Sanitário CTL, a Central Mecanizada de Tria-
gem Carolina Maria de Jesus - CMT, a Unidade de tratamento de resíduos 
de serviços de saúde – UTRSS em linha com as mais avançadas tecnolo-
gias. Opera duas estações de transbordo, monitora três aterros desativados, 
presta serviços para mais da metade da população do município de São 
Paulo e realiza serviços de interesse social definidos pela Autoridade Muni-
cipal de Limpeza Urbana (AMLURB). Econit Engenharia Ambiental S/A: 
Sociedade por ações de capital fechado, que tem como objetivo específico, 
a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Conces-
são Administrativa dos serviços de coleta de resíduos urbanos, de limpeza 
pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos 
sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo classe II-A e 
classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de Niterói-RJ. 
Central de Gerenciamento Ambiental Titara S/A: Sociedade por ações de 
capital fechado que tem como objeto social o gerenciamento de resíduos 
sólidos ou rejeitos, perigosos e não perigosos, transportes, transbordos, tra-
tamento, destinação final de resíduos, ambientalmente adequada e destina-
ção final de rejeitos ambientalmente adequada. SLEA – São Luis Engenha-
ria Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como 
objeto social a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalida-
de Concessão Administrativa do serviço de limpeza pública, a disposição fi-
nal, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classifi-
cados, segundo a ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes 
da limpeza urbana do Município de São Luís - MA. EMTR – Empresa Metro-
politana de Tratamento de Resíduos S/A: Sociedade por ações de capital 
de fechado que tem como objeto social a exploração, mediante concessão 
administrativa junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável – SEMAD (“Poder Concedente”), dos serviços de trans-
bordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos muni-
cípios convergentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e colar me-
tropolitano. O contrato de concessão administrativa tem vigência de 30 anos, 
contados a partir da data de publicação no Diário Oficial Estadual, ocorrido 
em 01 de agosto de 2014. O início da operação de prestação de serviços 
especificados no contrato de concessão está suspenso, a pedido do poder 
concedente até o dia 21 de setembro de 2020, conforme décimo primeiro 

termo aditivo ao contrato de concessão administrativa. Tal suspensão está 
gerando um desequilíbrio econômico-financeiro na concessionária. A Com-
panhia está em fase pré-operacional não tendo, até 31 de dezembro de 
2020, realizado qualquer operação que gerasse faturamento relativo ao seu 
objeto social. Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A: Sociedade por 
ações de capital fechado que tem como objeto social a prestação de servi-
ços indivisíveis de conservação e limpeza pública dos bens de uso comum, 
varrição, capina e asseio de vias e logradouros públicos. Em 14 de dezem-
bro de 2017, a Companhia e a Prefeitura de São Paulo formalizaram o en-
cerramento do Contrato Público 073/SES/2011 da Prefeitura do Município 
de São Paulo. Em 1º de junho de 2019, o contrato emergencial foi encerrado 
e, consequentemente, as atividades operacionais da Inova foram concluí-
das. Desde essa data, a Inova encontra-se inativa até que todos os trâmites 
necessários para o seu devido encerramento sejam concluídos, tendo os 
seus gastos e despesas ordinárias honrados com recursos próprios e não há 
planos de a Administração retomar as operações da Inova em um futuro 
previsível. AMA – Angra Meio Ambiente S/A: Sociedade por ações de ca-
pital fechado que tem como objeto social a prestação de serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Angra dos Reis/RJ, 
com o propósito específico de realizar os serviços descritos no Contrato de 
Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa. 
VIOS Engenharia Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado 
que tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza pública e 
particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar, ur-
bano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logra-
douros públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição de 
resíduos sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, 
ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos; e) cons-
trução, implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de 
unidades de reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f) 
coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de 
saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de 
deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e manuten-
ção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de monu-
mentos e logradouros públicos; e k) a realização de serviços e atividades 
pertinentes e correlatas. Hígia Ambiental S/A: Sociedade por ações de ca-
pital fechado que tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza 
pública e particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domi-
ciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e 
logradouros públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição 
de resíduos sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, 
ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos em geral; 
e) construção, implantação, operação, manutenção, controle e funciona-
mento de unidades de reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro 
sanitário; f) coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos 
serviços de saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de 
áreas de deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e 
manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de 
monumentos e logradouros públicos; k) a realização de serviços e atividades 
pertinentes e correlatas; l) participação com recursos próprios em outras em-
presas; m) locação de máquinas, equipamentos, e veículos, sem mão de 
obra associada; n) consultoria na área ambiental; o) participação, a critério 
da diretoria, em consórcio com empresas congêneres, visando disputar lici-
tações e executar serviços ligados aos demais objetivos do seu Estatuto; e 
p) assessoria empresarial em atividades-meio, para sociedades controladas, 
coligadas ou sob controle comum. Central de Gerenciamento Ambiental 
Zona da Mata S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como 
objeto social a execução de serviços de disposição final em aterro sanitário 
e tratamento de resíduos sólidos urbanos provenientes de limpeza urbana. 
Vale do Aço Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que 
tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza pública e particu-
lar, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar, urbano, in-
dustrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logradouros 
públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos 
sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação 
e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos; e) construção, im-
plantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de unidades de 
reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f) coleta, trans-
porte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de saúde; g) recu-
peração de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de deposição irregu-
lar de resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas ver-
des, parques e jardins; j) limpeza e conservação de monumentos e logradou-
ros públicos; e k) a realização de serviços e atividades pertinentes e correla-
tas. 2 - Apresentação das demonstrações contábeis: 2.1 Base de prepa-
ração: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da 
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb). As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As 
demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas confor-
me orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elabo-
ração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relató-
rios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A 
Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspon-
dem às utilizadas em sua gestão. Conforme CPC 36 (R3), a Companhia não 
está apresentando nesse relatório demonstrações contábeis consolidadas, 
em linha com o permitido pela legislação societária e considerando o seguin-
te: (i) a controladora é ela própria uma controlada integral da Queiroz Galvão 
S.A.; (ii) não possui instrumentos de dívida ou patrimoniais negociados pu-
blicamente; (iii) não arquivou e nem está em processo de arquivamento de 
suas demonstrações contábeis junto à Comissão de Valores Mobiliários ou 
outro órgão regulador; e (iv) a controladora final Queiroz Galvão S.A. elabora 
e apresenta demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com 
os Pronunciamentos do CPC. Foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das em separado, na data de aprovação destas demonstrações contábeis, 
para propósito específico demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Vital S.A. e suas controladas, as quais contemplam, identificadas 
como Controladora, todas as informações apresentadas nessas demonstra-
ções contábeis. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: As 
demonstrações contábeis foram aprovadas para divulgação pela Administra-
ção em 31 de março de 2022. c) Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valori-
zação de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação 
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis, 
e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão 
divulgadas no item (d). d) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas 
demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda fun-
cional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
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forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações 
contábeis a Administração da Companhia se baseia em estimativas e pre-
missas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A 
aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos 
relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos resultados das 
operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a es-
timativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, 
provisão para perdas em ativos, provisão para contingência, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os re-
sultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências 
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos 
resultados reais. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo 
menos anualmente. Não houve alterações nas premissas e políticas contá-
beis em relação às informações anuais da Companhia em 31 de dezembro 
de 2021. 2.2 Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicá-
veis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1º de janeiro de 2022 - Con-
tratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC 
TG 25 (R1) /IAS 37); • 1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às 
normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); 
• 1º de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao NBC TG 27 (R4)/IAS 16); • 1º de janeiro de 2022 - Referên-
cias à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1º de janeiro 
de 2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (altera-
ções ao NBC TG 26 (R4)/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1º de janeiro de 2023 
- IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. 
A Companhia não adotou antecipadamente essas normas na preparação 
destas demonstrações contábeis. Entretanto, não se espera que essas nor-
mas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações 
contábeis da Companhia. 3. Resumo das principais Políticas Contábeis: 
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis: 
a. Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o regime con-
tábil de competência de exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos 
financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros 
inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da 
Companhia e de suas controladas incluem caixa e equivalentes de caixa e 
aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Companhia tem o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com 
vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais 
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas 
na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificado 
em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e apli-
cações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebí-
veis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado 
ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer per-
da por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida atra-
vés da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo 
quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor recu-
perável de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designa-
dos pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de 
redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas 
por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver 
evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como 
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconheci-
mento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ati-
vo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece tí-
tulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em 
que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo dos 
passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torne uma 
parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os 
passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acresci-
do de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivati-
vos: A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De 
acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e suas controladas não 
efetuaram operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham ca-
ráter especulativo. c. Contas a Receber: Apresentadas ao valor contábil, 
não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, fundamenta-
da em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para perda espe-
rada de créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficien-
te para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a receber.
As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes 

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ................ 4 10.142 26.789
Contas a receber de clientes .................. 5 65.480 88.895
Estoque ................................................... 3.569 3.278
Impostos a recuperar .............................. 6 16.910 16.195
Partes relacionadas ................................ 7 9.328 34.665
Depósitos judiciais .................................. 17.d 38.989 20.908
Outros créditos ........................................ 8 4.653 2.012

149.071 192.742
Não circulante

Contas a receber de clientes .................. 4 118.251 100.564
Outros créditos ........................................ 8 3.546 3.871
Investimentos .......................................... 9 498.333 489.547
Imobilizado .............................................. 10 28.728 32.925
Intangível ................................................ 11 925 925

649.783 627.832
Total do Ativo ........................................... 798.854 820.574

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante

Fornecedores .......................................... 12 16.109 18.483
Empréstimos e financiamentos ............... 13 3.154 15.580
Obrigações tributárias ............................. 14 3.565 7.069
Tributos diferidos .................................... 15 15.826 16.286
Partes relacionadas ................................ 7 1.237 1.555
Salários e obrigações sociais ................. 16 28.966 30.522
Outras contas a pagar ............................ 395 1.034

69.252 90.529
Não circulante

Fornecedores .......................................... 12 3.767 -
Empréstimos e financiamentos ............... 13 3.310 6.341
Provisão para contingências ................... 17 19.513 16.724
Provisão para desmobilização de aterros . 10 6.197 4.918
Provisão para perda de investimentos .... 9 1.078 -
Tributos diferidos .................................... 15 9.498 13.864

43.363 41.847
Patrimônio Líquido

Capital social  .......................................... 18.a 196.203 196.203
Reserva de capital .................................. 18.b 21.566 21.566
Reservas de lucros  ................................ 18.d 421.692 423.651
Resultados abrangentes ......................... 18.e 46.778 46.778

686.239 688.198
Total do Passivo e Patrimônio Líquido . 798.854 820.574

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida ....................... 19 389.206 410.821

Custos dos serviços prestados ............... 20 (345.339) (342.267)
Lucro bruto ................................................ 43.867 68.554
(Despesas) receitas operacionais

Administrativas ........................................ 21 (43.621) (42.883)
Resultado de equivalência patrimonial ... 9 99.147 102.581
Outras receitas (despesas) operacionais 22 (171) 1.852

55.355 61.550
Resultado financeiro líquido

Receitas Financeiras .............................. 23 157 2.818
Despesas Financeiras ............................ 23 (2.290) (9.649)

Resultado financeiro líquido ...................... (2.133) (6.831)
Resultado antes do imposto de renda e 

da contribuição social .......................... 97.089 123.273
Contribuição social - corrente ................. 24 - (3.067)
Imposto de renda - corrente .................... 24 - (7.971)
Imposto de renda e contribuição social - 

diferidos ................................................ 24 4.365 1.626
Lucro líquido do exercício ...................... 101.454 113.861
Lucro liquido do exercício por ação  .......... 9,20 10,33

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

31.12.2021 31.12.2020
Lucro Líquido do Exercício .....................................  101.454  113.861 

Outros Resultados Abrangentes ..........................  (3.413)  - 
Resultado Abrangente Total ................................  98.041  113.861 

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

Reserva de 
Capital Reservas de lucros Lucros 

acumula-
dos

Resul-
tados 

abran-
gentes

Capital 
social

Ágio na emis-
são de ações

Reserva 
legal

Reserva de re-
tenção de lucros Total Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......................... 196.203 21.566 38.299 298.086 336.385 - 46.778 600.932
Ajuste de exercícios anteriores .................................... - 4.810 - 4.810
Lucro líquido do exercício............................................. - - - - - 113.861 - 113.861
Constituição da reserva legal ....................................... - - 941 - 941 (941) - -
Distribuição de Dividendos conf. AGO de 20/07/2020 . - - - (31.405) (31.405) - - (31.405)
Destinação do resultado: ..............................................

Apropriação à reserva de retenção de lucros ............ - - - 117.730 117.730 (117.730) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ......................... 196.203 21.566 39.240 384.411 423.651 - 46.778 688.198
Outros resultados abrangentes .................................... - - - - - - (3.413) (3.413)
Lucro líquido do exercício............................................. - - - - - 101.454 - 101.454
Distribuição de Dividendos conf. AGE de 23/06/2021.. - - - (100.000) (100.000) - - (100.000)
Destinação do resultado: ..............................................

Apropriação à reserva de retenção de lucros ............ - - - 98.041 98.041 (101.454) 3.413 -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ......................... 196.203 21.566 39.240 382.452 421.692 - 46.778 686.239

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31.12.2021 31.12.2020
Lucro líquido do exercício....................................... 101.454 113.861
Ajustes por:

Depreciação ......................................................... 6.058 10.585
Resultado de equivalência patrimonial ................ (99.147) (102.581)
Valor residual do imobilizado baixado ................. - (2.087)
Valor de imposto de renda e contribuição social 

diferidos ............................................................. (4.365) (1.626)
Provisão para contingências  ............................... 2.789 (1.795)
Provisão para desmobilização de aterros ............ 1.279 (430)
Perdas estimadas para devedores duvidosos ..... (1.695) 1.695

Lucro líquido ajustado ............................................ 6.373 17.622
Variações nos ativos e passivos:

Aumento (diminuição) em contas a receber ........ 7.423 16.708
Aumento (diminuição) em estoque ...................... (291) (535)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar . (715) 496
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .... 25.019 (12.524)
Aumento (diminuição) em depósitos judiciais ...... (18.081) (20.908)
Aumento (diminuição) em outras contas a receber (2.316) 18.904
Aumento (diminuição) em fornecedores .............. 1.393 123
Aumento (diminuição) em salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar ................................. (5.520) 1.434
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar (640) 765

Caixa proveniente das operações .......................... 12.645 22.085
Fluxo de Caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado e intangível ......... (1.861) (2.428)
Operação com controladas .................................. 88.026 45.374

Recursos líquidos gerados nas atividades de 
investimento ......................................................... 86.165 42.946

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimo/financiamento .......... (15.457) (21.710)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital 

próprio ............................................................... (100.000) (31.405)
Recursos líquidos utilizados nas atividades do 

financiamento ....................................................... (115.457) (53.115)
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (16.647) 11.916
Demonstração do aumento de caixa e equivalen-

tes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 26.789 14.873
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.142 26.789

Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (16.647) 11.916
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis.
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para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação da Adminis-
tração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, 
considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos espe-
cíficos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.
A Companhia adota como prática a provisão integral de contratos encerrados 
e não recebidos, e para as demais contas a receber com entidades públicos 
e privados não encerrados não constitui provisão para perda esperadas. d. 
Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de 
produção, reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando 
aplicável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, trans-
porte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o cus-
to inclui os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de 
operação. A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos 
diretos são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os cus-
tos indiretos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade 
normal de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, 
custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los 
às suas localizações e condições existentes. e. Investimento: Investimen-
tos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência pa-
trimonial, com base em Demonstrações Contábeis das Empresas investidas. 
Os resultados apurados estão demonstrados como resultado operacional na 
conta de resultado de equivalência patrimonial. Investimentos em Entidades 
Controladas e Coligadas: Entidades controladas são aquelas que, de for-
ma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas 
contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades 
normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade 
dos direitos de voto (capital votante). Coligadas, são investimentos onde a 
Companhia tem o poder de exercer uma influência significativa, mas que não 
detém o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões 
financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência 
patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter 
influência sobre a coligada. f. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo 
seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, e inclui os custos 
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconheci-
dos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for pro-
vável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens 
ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções 
são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada e/
ou o prazo de concessão, dos dois o menor, como segue:
 Anos
Instalações ................................................................................. 5
Equipamentos de campo e auxiliar ............................................ 5
Equipamentos de informática ..................................................... 5
Veículos ...................................................................................... 5
Equipamento de oficina .............................................................. 10
Móveis e utensílios ..................................................................... 10
Outras imobilizações .................................................................. 10
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado. Provisão para desmobilização 
de ativos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo e os valores a serem 
desembolsados com relação às obrigações para desmobilização. Esses fa-
tores incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento futuras, mudan-
ças nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que não podem ser 
previstas pela Administração. Devido ao alto grau de incerteza, os gastos 
reais futuros podem ser alterados significativamente dos valores atualmente 
provisionados. A provisão é a melhor estimativa do valor presente dos flu-
xos de caixa futuros necessários para liquidar a obrigação de restauração 
na data do balanço, com base nas exigências legais e na tecnologia atual. 
Futuros custos de restauração são revistos anualmente e as alterações são 
refletidas no valor presente da disposição no final do exercício. O montante 
da provisão para custos de restauração futuro é capitalizado como um ativo 
imobilizado e é depreciado de acordo com a vida útil do aterro. O passivo 
não circulante é atualizado pela taxa de desconto real da Companhia. O ati-
vo é depreciado de forma linear. g. Intangíveis: Os ativos intangíveis com-
preendem os ativos adquiridos pela Companhia, registrados pelo custo de 
aquisição, deduzidos da amortização que é computada pelo método linear, 
às taxas consideradas compatíveis com a vida útil econômica. h. Redução 
ao valor recuperável de não financeiros (impairment): Ativos não finan-
ceiros: Ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço para 
identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos finan-
ceiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências 
de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial 
do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado 
de caixa futuro do investimento. A cada encerramento do exercício, a Com-
panhia revisa os saldos dos ativos investimento e intangíveis, avaliando a 
existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em 
seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indica-
tivos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável 
para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descon-
tado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário.
i. Provisões (i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função de um even-
to passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que 
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso eco-
nômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas 
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes 
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros 
incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: As provisões 
para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quan-
do: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segu-
rança. A Companhia possui ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, 
envolvendo riscos de perda classificados pela administração como provável 
e possível, com base na avaliação de seus assessores legais. j. Imposto de 
Renda e Contribuição Social: As despesas de imposto de renda e contri-
buição social do exercício compreendem os tributos corrente e diferido. Os 
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconheci-
dos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente 
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. 
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Com-
panhia 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 autoridades fiscais. O imposto 
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o mé-
todo do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações contábeis. Entretanto, o imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de 
um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de 
negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem 
o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) pro-
mulgadas na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respec-
tivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo 
for liquidado. A Companhia apura o imposto de renda e a contribuição social 
com base no Lucro real. A base de cálculo compreende o imposto de renda 
(“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado 
pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o excedente de 
R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é computa-
da pela alíquota de 9%. k. Reconhecimento de receita: A receita operacio-
nal, a receita acessória e as demais receitas são reconhecidas por ocasião 
da efetiva prestação de serviços, quando incorridas e auferidas e possam 
ser mensuradas de forma confiável. Uma receita não é reconhecida se há 
incerteza significativa na sua realização. l. Resultado básico por ação: O 
cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado 
do exercício, atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quanti-
dade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo 
período. m. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas 
de acordo com o CPC 03 (R2).
4. Caixa e Equivalente de Caixa

31.12.2021 31.12.2020
Caixa ...................................................................... 4 3
Bancos conta movimento ....................................... 2.218 730
Aplicações de liquidez imediata (i) ......................... 7.920 26.056

10.142 26.789
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) em 2021 e 2020.
5. Contas a Receber de Clientes
Ativo Circulante 31.12.2021 31.12.2020
Saldos vincendos  ..................................................  50.281  65.182 
Saldos vencidos até 180 dias  ................................  13.326  19.421 
Saldos vencidos há mais de 180 dias  ...................  1.873  4.292 

 65.480  88.895 
Ativo Não Circulante
Saldos vencidos há mais de 360 dias  ...................  153.267  137.276 
(-) Provisão para devedores duvidosos ..................  (35.016)  (36.712)

 118.251  100.564 
Vital apresenta o saldo das contas a receber vencidas há mais de 360 dias 
no ativo não circulante e constituiu provisão para perdas estimadas dos con-
tratos já encerrados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram 
constituídos o valor total de R$ 35.016 a título de provisão para perdas esti-
madas de contratos já encerrados.
6. Impostos a Recuperar

31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ....................................................  3.858  - 
IRPJ de anos anteriores a recuperar......................  3.483  6.344 
CSLL de anos anteriores a recuperar ....................  1.872  1.563 
INSS retido na fonte a recuperar ............................  3.046  3.669 
PIS e COFINS a recuperar .....................................  4.651  4.619 

 16.910  16.195 

7. Partes Relacionadas

Ativo

% de 
Partici-
pação 31.12.2021 31.12.2020

Empréstimos a receber
Construtora Queiroz Galvão S/A .......... - - 500
ARENDAL Locadora Ltda. ................... 99,99% - 3
ORBIS Ambiental S/A .......................... - 199 199
ECOVITAL - Central de 

Gerenciamento Ambiental S/A ......... 71,79% 750 1.400
SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S/A 50,00% 397 -
Central de Gerenciamento Ambiental 

JUPARANÃ S/A ............................... 51,00% 4.881 4.881
6.227 6.983

Dividendos a receber
ECOURBIS Ambiental S/A ................... 63,25% - 4.019
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A 40,00% 3.101 3.101
ARENDAL Locadora Ltda. ................... 99,99% - 20.562

3.101 27.682
Total no Ativo ....................................... 9.328 34.665

Passivo

% de 
Partici-
pação 31.12.2021 31.12.2020

Empréstimos a pagar
EMTR – Empr. Metropolitana de Trat. 

de Resíduos S/A .............................. 45,00% 1.237 1.512
EBMA - Empresa Brasileira de Meio 

Ambiente S/A ................................... 100,00% - 43
1.237 1.555

Total no Passivo .................................. 1.237 1.555

Resultado

% de 
Partici-
pação 31.12.2021 31.12.2020

Receita de serviços
ECOURBIS Ambiental S/A .................... 63,25% 23.074 28.627

23.074 28.627
Receita de locação
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A ......... 100,00% 504 -
ECONIT Engenharia Ambiental S/A .... 51,50% 4.946 6.423
SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S/A 50,00% 1.800 1.538
ORBIS Ambiental S/A .......................... - - 336

7.250 8.297
Custo de locação
ARENDAL Locadora Ltda...................... 99,99% (14.429) (10.857)

(14.429) (10.857)
Total no Resultado .............................. 15.895 26.067
As operações com partes relacionadas não possuem prazo de vencimento e 
não sofrem incidência de encargos ou qualquer taxa de remuneração.
8. Outros Créditos
Circulante 31.12.2021 31.12.2020
Adiantamento a fornecedores (a) ...........................  3.366  799 
Adiantamento a funcionários ..................................  134  236 
Despesas antecipadas (b) ......................................  778  558 
Cauções .................................................................  375  419 

 4.653  2.012 
Não Circulante
Crédito com terceiros (c) ........................................  3.546  3.871 

 3.546  3.871 
a) Os adiantamentos a fornecedores são para garantir o fornecimento de 
insumos, materiais, equipamentos e ativos fixos no decorrer das atividades 
operacionais da Companhia. b) Referem-se a prêmios de seguros pagos 
no decorrer do exercício cujas apólices possuem vigência até o exercício 
seguinte. c) São direitos a receber oriundos das operações de venda de 
ativos (investimento e imobilizado) cujo recebimento foi diferido e está pre-
visto para ser realizado entre os anos de 2021 e 2023. 9. Investimento 
em Sociedades Controladas e Coligadas: O quadro abaixo apresenta a 
composição do saldo do Investimento em controladas, coligadas e empreen-
dimentos controlados em conjunto.

Provisão para Desmobilização de Aterros: A Companhia constituiu, com base 
nas informações recebidas de seus engenheiros e na experiência anterior, 
provisão para desmobilização e fechamento de aterros (Asset Retirement 
Obligation – ARO) com base na NBR nº 13.896/1997. Em 31 de dezembro de 
2021 o saldo total da provisão constituída foi de R$ 6.197 (R$ 4.918 em 2020).
11. Intangível: a) Saldos

Taxa 
Anual de 

Amorti-
zação %

31.12.2021 31.12.2020

Custo

Amortiza-
ção acu-
mulada

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Direito de uso de 
software ............... 20% 9 (9) - -

Marcas e patentes .. - 87 - 87 87
Atestados técnicos . - 838 - 838 838

934 (9) 925 925
b) Movimentação do Custo de Aquisição

Descrição

Direito de 
Uso de 

Software

Marcas 
e Pa-

tentes

Atesta-
dos Téc-

nicos Total
Saldo líquido em 31/12/2020 ........ - 87 838 925
Adições ........................................... - - - -
Baixas ............................................. - - - -
(+) Baixas de Amortização ............. - - - -
(-) Amortizações ............................. - - - -
Saldo líquido em 31/12/2021 ........ - 87 838 925
Saldo líquido em 31/12/2019 ........ 2 87 838 927
Adições ........................................... - - - -
Baixas ............................................. - - - -
(+) Baixas de Amortização ............. - - - -
(-) Amortizações ............................. (2) - - (2)
Saldo líquido em 31/12/2020 ........ - 87 838 925
12. Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) .....................................  16.109  18.483 

 16.109  18.483 

(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
13. Empréstimos e Financiamentos
O saldo desta rubrica é composto como segue:

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020

Banco Bradesco S.A. .. 566 794 581 1.147
Banco Santander S.A. 445 445 710 1.156

Total Finame (a) ........... 1.011 1.239 1.291 2.303
Caterpillar financial S.A. 708 682 482 1.190
Banco Daycoval S/A ... 82 19 86 44
Banco Daimler 

Chrysler S.A. ............ 1.353 5.640 1.451 2.804
Total CDC (b) ................ 2.143 6.341 2.019 4.038

Capital de Giro (c) .......  - 8.000  -  - 
Total Empréstimos ......  - 8.000  -  - 
Total Geral .................... 3.154 15.580 3.310 6.341
a) FINAME, parte com taxa fixa (PSI) e parte vinculados a TJLP. O prazo 
médio para pagamento é de 36 meses com vencimentos das últimas 
parcelas entre 2022 e 2023; b) CDC, com taxa prefixada, cujos vencimentos 
ocorrerão entre 2022 e 2023. c) CAPITAL DE GIRO, contratado junto ao 
banco Bradesco. O vencimento está previsto para ocorrer trimestralmente, 
com início em 12 de março de 2018 e término em 14 de dezembro de 2021. 
O custo é composto por 100% da CDI + Spread a.a.
14. Obrigações Tributárias

31.12.2021 31.12.2020
PIS s/ Faturamento.................................................  468  563 
COFINS s/ Faturamento .........................................  2.154  2.595 
ISS s/ Faturamento.................................................  226  224 
Contribuição Social a pagar ...................................  -  1.682 
Imposto de Renda a pagar .....................................  -  1.303 
Impostos retidos de terceiros .................................  714  701 
PIS e COFINS s/ Receitas financeiras ...................  3  1 

 3.565  7.069 

a) Composição
31.12.2021 31.12.2020

Descrição % Investimento
Equiv.  

Patrimonial % Investimento
Equiv.  

Patrimonial
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A................................. 100,00 3.019 (158) 100,00 344 -
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ................................... 100,00 14.374 4.177 100,00 10.451 1.916
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ...................... 71,79 16.395 (419) 71,79 15.384 8.041
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A.......................................................... 100,00 47.435 1.996 100,00 45.439 9.177
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ....................... 51,00 2.007 158 51,00 3.597 (139)
ARENDAL RJ Participações Ltda......................................................... 99,99 117.645 43.017 99,99 122.066 38.699
ECOBAN Ambiental S/A....................................................................... 63,25 4.269 4.287 63,25 4.409 3.481
ECOURBIS Ambiental S/A ................................................................... 63,25 244.250 47.918 63,25 241.649 42.115
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ..................................................... 51,50 3.664 (756) 51,50 4.439 183
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A .............................. 50,00 16.532 2.659 50,00 14.680 2.071
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A ........................................ 50,00 - - 50,00 2.851 3.093
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ...................... 45,00 20.315 (464) 45,00 20.779 (714)
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A............................................. 40,00 663 (1.911) 40,00 2.575 (5.342)
AMA Angra Meio Ambiente S/A ........................................................... 100,00 7.760 2.688 - - -
VIOS Engenharia Ambiental S/A .......................................................... 100,00 1 - - - -
HIGIA Ambiental S/A ............................................................................ 100,00 1 - - - -
Central de Ger. Ambiental ZONA DA MATA S/A ................................. 100,00 1 - - - -
VALE DO AÇO Ambiental S/A ............................................................. 100,00 1 - - - -
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis ............................ 40,00 - - 40,00 883 -
Total dos investimentos .................................................................... 498.332 103.192 489.546 102.581
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A ........................................ 50,00 (1.078) (4.045) 50,00 - -
Provisão para perda de investimentos............................................. (1.078) (4.045) - -
TOTAL .................................................................................................. 497.254 99.147 - -
b) Movimentação

Descrição
Investimento 

em 31.12.2020 Aportes Dividendos
Resultado 

Abrangente
Equiv.  

Patrimonial
Investimento 

em 31.12.2021
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A........................... 345 2.832 - - (158) 3.019
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ............................. 10.451 - - (254) 4.177 14.374
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ................ 15.383 2.016 - (586) (419) 16.394
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A.................................................... 45.439 - - - 1.996 47.435
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ................. 3.597 - - (1.748) 158 2.007
ARENDAL RJ Participações Ltda................................................... 122.067 - (47.437) - 43.017 117.647
ECOBAN Ambiental S/A................................................................. 4.410 - (4.428) - 4.287 4.269
ECOURBIS Ambiental S/A ............................................................. 241.648 - (45.317) - 47.918 244.249
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ............................................... 4.438 - - (19) (756) 3.663
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A ........................ 14.680 - - (807) 2.659 16.532
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A .................................. - - - - - -
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ................ 20.779 - - - (464) 20.315
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A....................................... 2.575 - - - (1.911) 664
AMA Angra Meio Ambiente S/A ..................................................... - 5.072 - - 2.688 7.760
VIOS Engenharia Ambiental S/A .................................................... - 1 - - - 1
HIGIA Ambiental S/A ...................................................................... - 1 - - - 1
Central de Ger. Ambiental ZONA DA MATA S/A ........................... - 1 - - - 1
VALE DO AÇO Ambiental S/A ....................................................... - 1 - - - 1
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis ...................... 883 (883) - - - -
Total dos investimentos .............................................................. 486.695 9.041 (97.182) (3.414) 103.192 498.332
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A .................................. 2.851 - 116 - (4.045) (1.078)
Provisão para perda de investimentos....................................... 2.851 - 116 - (4.045) (1.078)
TOTAL ............................................................................................ 489.546 9.041 (97.066) (3.414) 99.147 497.254

Descrição
Investimento 

em 31.12.2019 Aportes Dividendos
Resultado 

Abrangente
Equiv. Patri-

monial
Investimento 

em 31.12.2020
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A........................... 10 335 - - - 345
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ............................. 8.535 - - - 1.916 10.451
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ................ 9.263 - - (1.921) 8.041 15.383
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A.................................................... 29.466 - - 6.795 9.178 45.439
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ................. 3.736 - - - (139) 3.597
ARENDAL RJ Participações Ltda................................................... 83.367 - - - 38.700 122.067
ECOBAN Ambiental S/A................................................................. 3.585 - (2.656) - 3.481 4.410
ECOURBIS Ambiental S/A ............................................................. 230.695 - (31.162) - 42.115 241.648
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ............................................... 5.255 - (1.000) - 183 4.438
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A ........................ 12.357 - - 252 2.071 14.680
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A .................................. 6.409 231 (6.882) - 3.093 2.851
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ................ 21.494 - - - (715) 20.779
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A....................................... 7.917 - - - (5.342) 2.575
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis ...................... 883 - - - - 883
TOTAL ............................................................................................ 422.972 566 (41.700) 5.126 102.582 489.546
10. Imobilizado: a) Saldos

Taxa Anual de 
Depreciação %

31.12.2021 31.12.2020
Custo Depreciação acumulada Valor residual Valor residual

Terrenos ...............................................................................  - 3.265 - 3.265 3.265
Instalações ........................................................................... 20 2.318 (1.046) 1.272 1.505
Equipamentos de campo e auxiliar ...................................... 20 11.140 (9.790) 1.350 1.430
Equipamentos de informática ............................................... 20 1.480 (1.285) 195 210
Veículos ................................................................................ 20 83.287 (75.702) 7.585 12.137
Equipamento de oficina ........................................................ 10 514 (442) 72 58
Móveis e utensílios ............................................................... 10 232 (174) 58 67
Aterros - Prov. para desmobilização .................................... - 6.197 (1.332) 4.865 4.033
Outras imobilizações ............................................................ 10 10.557 (491) 10.066 10.220

118.990 (90.262) 28.728 32.925
b) Movimentação do Custo de Aquisição

Descrição Terrenos Instalações

Equip. de 
Campo  
e Aux.

Equip. de 
Informática Veículos

Equip. 
de  

Oficina
Móveis e 

Utensílios

Aterros - Prov. 
para desmobi-

lização Outros Total
Saldo líquido em 31/12/2020 .... 3.265 1.505 1.430 210 12.137 58 67 4.033 10.220 32.925
Adições ....................................... - - 405 120 79 51 14 1.280 3 1.952
Baixas ......................................... - - (144) (98) (2.862) (15) (37) - (11) (3.167)
(+) Baixas de depreciação .......... - - 137 54 2.796 4 30 - 55 3.076
(-) Depreciações ......................... - (233) (478) (91) (4.565) (26) (16) (448) (201) (6.058)
Saldo líquido em 31/12/2021 .... 3.265 1.272 1.350 195 7.585 72 58 4.865 10.066 28.728
Saldo líquido em 31/12/2019 .... 3.265 1.763 1.934 189 21.724 126 68 - 9.924 38.993
Adições ....................................... - - 45 72 113 38 15 5.756 5.263 11.302
Baixas ......................................... - - (139) (7) (7.343) (78) - (838) (4.934) (13.339)
(+) Baixas de depreciação .......... - - 120 55 7.263 - - - - 7.438
(-) Depreciações ......................... - (258) (530) (99) (9.620) (28) (16) (885) (33) (11.469)
Saldo liquido em 31/12/2020 .... 3.265 1.505 1.430 210 12.137 58 67 4.033 10.220 32.925
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15. Tributos Diferidos: Ativos e passivos fiscais diferidos sobre diferenças 
temporais serão realizados, quando da ocorrência dos correspondentes fa-
tos geradores. Com base nas projeções de resultado elaboradas pela Admi-
nistração da Vital, a expectativa de realização dos referidos créditos tributá-
rios ocorrerá no exercício de 2022. O Passivo fiscal diferido (IR, CSLL, PIS 
e COFINS) está relacionado aos lucros não realizados e são decorrentes de 
valores a receber oriundo dos contratos com órgãos públicos, com base na 
legislação fiscal vigente.

31.12.2021 31.12.2020
Passivo circulante
Contribuição para o Financiamento da Segurida-

de Social - COFINS .............................................  13.004  13.381 
Programa de Integração Social - PIS .....................  2.822  2.905 

 15.826  16.286 
Passivo não circulante
Imposto de renda e Contribuição social diferidos...  9.498  13.864 

 9.498  13.864 
16. Obrigações com Pessoal

31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar .....................................................  6.869  7.524 
Encargos sociais a pagar .......................................  5.167  5.521 
Provisão de férias e encargos ................................  16.930  17.477 

 28.966  30.522 
17. Provisão para Contingências: A Companhia, no curso normal de suas 
atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza trabalhistas, cíveis 
e tributárias. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais 
e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por 
especialistas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para 
cobrir prováveis perdas, que totalizaram, nas demonstrações contábeis de 31 
de dezembro de 2021, R$ 19.513 (R$ 16.724 em 31 de dezembro de 2020). 
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os 
assessores jurídicos da Companhia atualizaram seu julgamento perante os 
processos que estão sob sua custódia, conforme demonstrado abaixo:
a) Saldos

31.12.2021 31.12.2020
Trabalhistas (a)....................................................... 7.796 6.420
Cíveis (b) ................................................................ 11.717 10.304

19.513 16.724
a) Trabalhistas - A Companhia está envolvida em processos trabalhistas 
considerados como prováveis de perda, envolvendo ex-empregados da 
Companhia, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos en-
volvem, principalmente, pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e 
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos. b) Cível - A 
Companhia está envolvida em ações indenizatórias, ajuizadas por terceiros 
e órgãos fiscalizadores, envolvendo pedidos de danos materiais e morais. 
c) Compreendem os depósitos judiciais recursais, a disposição do juízo, 
realizados pela Vital para permitir a interposição de recurso nos processos 
trabalhistas e cíveis em que figura como parte interessada.

31.12.2021 31.12.2020
Depósitos judiciais para recursos fiscais ................ 101 101
Depósitos judiciais para recursos trabalhistas ....... 4.406 4.108
Depósitos judiciais para recursos cíveis.................  34.482  16.699 

38.989 20.908
b) Movimentação

Descrição
Trabalhistas 

(a)
Cíveis 

(b)
Multa 10% 

FGTS (c) Total
Saldo em 31/12/2020........... 6.420 10.304 - 16.724
Constituição .......................... 1.376 1.413 - 2.789
Reversão .............................. - - - -
Saldo em 31/12/2021........... 7.796 11.717 - 19.513
Saldo em 31/12/2019........... 6.594 10.233 1.692 18.519
Constituição .......................... - 71 431 502
Reversão .............................. (174) - (2.123) (2.297)
Saldo em 31/12/2020........... 6.420 10.304 - 16.724
Os processos classificados como risco de perda possível são provisionados 
pela Companhia em conjunto com os processos classificados como risco 
de perda provável. 18. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital 
social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 196.203 
e está representado por 11.027.060 (onze milhões vinte e sete mil e ses-
senta) ações todas nominativas, sem valor nominal, sendo 6.729.518 (seis 
milhões setecentos e vinte e nove mil quinhentos e dezoito) ações ordinárias 
e 4.297.542 (quatro milhões duzentos e noventa e sete mil quinhentos e 
quarenta e duas) ações preferenciais. O capital social da Companhia é com-
posto da seguinte forma:

Acionista Ações Ordinárias
Ações  

Preferenciais Totais
Quanti-

dade
 Partici-

pação
Quanti-

dade
 Partici-

pação Ações
 Partici-

pação
Queiroz 
Galvão ...... 3.380.338 50,23% - - 3.380.338 30,65%
Gama FIP 3.349.180 49,77% 4.297.542 100,00% 7.646.722 69,35%

6.729.518 100,00% 4.297.542 100,00% 11.027.060 100,00%
b) Reserva de capital: Em 22 de dezembro de 2015 a Companhia realizou 
Assembleia Geral Extraordinária - AGE aprovando aumento do Capital So-
cial no valor de R$ 69.633.795 (sessenta e nove milhões seiscentos e trinta e 
três mil setecentos e noventa e cinco reais), mediante a emissão de 934.749 
(novecentas e trinta e quatro mil setecentas e quarenta e nove) novas ações 
ordinárias e 596.942 (quinhentas e noventa e seis mil novecentas e quarenta 
e duas) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, sendo 
que do preço das novas emissões, o montante de R$ 48.068.223 (quarenta 
e oito milhões, sessenta e oito mil duzentos e vinte e três reais) foi destinado 
à conta de capital social e, o saldo, no valor de R$ 21.565.571 (vinte e um 
milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais) 
foi destinado a reserva de capital, a título de ágio na subscrição das novas 

ações. c) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto 
prevê no caput do Artigo 17 que do lucro líquido apurado no exercício serão 
destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite 
de 20% (vinte por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição 
aos acionistas como dividendo obrigatório. A administração da Companhia 
foi informada pelos seus únicos dois acionistas de que estes deliberarão na 
Assembleia Geral Ordinária pela retenção de todo o lucro do exercício, de 
forma que a proposta da administração e estas demonstrações contábeis 
não contemplam distribuição de dividendos, nos termos do art. 202, § 3º, II, 
da Lei 6.404/76.” d) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê no §1º 
do Artigo 17 que os acionistas poderão deliberar a distribuição de dividendos 
inferior ao constante no caput do Artigo 17 ou a retenção de todo o lucro. e) 
Ajuste de avaliações patrimoniais: O ajuste de valores patrimoniais man-
tido em patrimônio líquido, contém registros dos ajustes à harmonização às 
novas normas contábeis (ICPC 01), por conter valores a serem realizados.
f) Resultado por ação

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021.........................  101.454 11.027.060  9,20 
31.12.2020.........................  113.861 11.027.060  10,33 
19. Receita Operacional Líquida

31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços................................................  436.316  468.218 
Receita de Locação ................................................  14.190  8.667 
Total de Receita Bruta..........................................  450.506  476.885 
(-) ISS .....................................................................  (21.166)  (23.280)
(-) PIS .....................................................................  (7.159)  (7.632)
(-) COFINS .............................................................  (32.975)  (35.152)
Total de Impostos s/ Faturamento ......................  (61.300)  (66.064)
Receita Operacional Líquida ...............................  389.206  410.821 
20. Custos dos Serviços Prestados

31.12.2021 31.12.2020
Insumos ..................................................................  (61.925)  (55.341)
Pessoal ...................................................................  (217.628)  (227.937)
Locação ..................................................................  (27.061)  (21.755)
Serviços de terceiros ..............................................  (13.175)  (10.539)
Depreciação ...........................................................  (5.567)  (10.548)
Impostos e taxas ....................................................  (3.469)  (3.655)
Operacionais ..........................................................  (3.176)  (2.915)
Outros .....................................................................  (13.338)  (9.577)

 (345.339)  (342.267)
21. Despesas Administrativas

31.12.2021 31.12.2020
Pessoal ...................................................................  (22.719)  (17.855)
Locação ..................................................................  (979)  (844)
Serviços de terceiros ..............................................  (14.042)  (14.879)
Depreciação ...........................................................  (43)  (37)
Impostos e taxas ....................................................  (442)  (278)
Operacionais ..........................................................  (309)  (143)
Indedutíveis ............................................................  (1.102)  (6.382)
Outras .....................................................................  (3.985)  (2.465)

 (43.621)  (42.883)
22. Outras Receitas (Despesas) Operacionais

31.12.2021 31.12.2020
Outras Receitas

Ganho na alienação de ativo imobilizado ............  545  2.087 
Eventuais .............................................................  377  1.358 

Total .......................................................................  922  3.445 
Outras Despesas

Provisão para devedores duvidosos ....................  1.696  (1.696)
Provisão para contingências ................................  (2.789)  103 

Total .......................................................................  (1.093)  (1.593)
Outras Receitas (Despesas) Líquidas ................  (171)  1.852 
23. Resultado financeiro líquido

31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras

Sobre aplicações financeiras ...............................  111  2.948 
Juros ....................................................................  53  23 
(-) PIS e COFINS s/ receitas financeiras .............  (7)  (153)

Total .......................................................................  157  2.818 
Despesas Financeiras

Bancária ...............................................................  (56)  (297)
Juros ....................................................................  (1.375)  (5.210)
Encargos s/ financiamentos .................................  (859)  (4.142)

Total .......................................................................  (2.290)  (9.649)
Resultado Financeiro Líquido .............................  (2.133)  (6.831)
24. Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

31.12.2021 31.12.2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição 

Social ................................................................... 97.089 123.273
Imposto de Renda e Contribuição Social às 

alíquotas nominais (34%) .................................... (33.010) (41.913)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:

Adições permanentes .......................................... (432) (1.701)
Adições temporárias ............................................ (3.255) (5.790)
Exclusões permanentes ....................................... 38.367 34.878
Exclusões temporárias ......................................... 1.753 3.596
Outros .................................................................. 943 1.518

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição 
Social ................................................................... 4.365 (9.412)

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição 
Social - correntes ................................................. - (11.038)

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição 
Social - diferidos .................................................. 4.365 1.626

4.365 (9.412)
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25. Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identi-
ficar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e 
para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de 
risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas 
condições de mercado e atividades da Companhia. A Administração e ges-
tão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, 
definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devi-
damente monitorados pela Administração da Companhia. As atividades da 
Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de 
crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia 
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimi-
zar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão 
de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos 
mapeados para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de 
Riscos: A Companhia está exposta: (a) a riscos de liquidez, em virtude da 
possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades 
operacionais; (b) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas 
de juros e preços; e (c) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de 
inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a 
receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá atra-
vés de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do 
mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, 
de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
(c) Riscos de liquidez: A “política de aplicações financeiras” estabelecida 
pela Administração da Companhia prevê a contratação, em sua maioria, de 
aplicações financeiras em renda fixa com instituições financeiras de 1ª linha. 
(d) Riscos de mercado e juros: A Companhia adota políticas conservado-
ras de aplicação e captação de recursos financeiros e de minimização do 
custo de capital. As aplicações financeiras da Companhia são realizadas 
com instituições financeiras de 1ª linha, mantidas substancialmente em ope-
rações vinculadas aos juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
As captações para empréstimos e financiamentos são realizadas dentro do 
padrão de taxa de juros estabelecido pelo mercado. (e) Risco de Crédito: 
A Companhia possui como clientes, majoritariamente, órgãos públicos mu-
nicipais, o que reduz sensivelmente seu risco de crédito, mantendo, assim, 
garantias suficientes para mitigar o risco de perda financeira por motivo de 
inadimplência. 26. Seguros: Por exigência contratual, a Companhia man-
tém cobertura de seguros para garantir a execução dos contratos, conforme 
descrito abaixo:

31/12/2021

Unidade de 
Gestão Seguradora Vigência

Impor-
tância 

Segurada Prêmio

Matriz ...............
AIG Seguros 
Brasil 31/01/2021 a 31/01/2022 1.000 130

Recife ............... Zurich 29/09/2021 a 28/04/2022 4.047 8
Vitória ............... Pottencial 10/12/2021 a 10/06/2022 2.085 2
Campos dos 
Goytacazes ..... Junto Seguros 24/01/2021 a 24/01/2022 2.929 12
Angra dos Reis Pottencial 12/01/2021 a 05/02/2022 2.290 6
Ipatinga ............ Pottencial 02/11/2021 a 02/11/2022 1.254 5
Juiz de Fora ..... Junto Seguros 28/02/2021 a 28/02/2022 11.731 29
Foz do Iguaçu .. Pottencial 28/08/2021 a 28/08/2022 1.748 4
27. Programa de Compliance: No ano de 2021, a Vital reforçou sua parti-
cipação e contribuição junto à Ação Coletiva promovida pelo Pacto Global 
da ONU e pelo Instituto Ethos junto à cadeia de parceiros de negócios e de 
fornecedores do seu segmento. No âmbito do IBRIC – Instituto Brasileiro de 
Autorregulação no Setor de Infraestrutura, a empresa vem promovendo o 
contínuo fomento de um ambiente íntegro e aumento da competitividade no 
setor de infraestrutura. Estas iniciativas demonstram o quanto a Vital está 
comprometida em implementar medidas voltadas à prevenção, detecção 
e remediação de atos de corrupção, fraude e outras condutas lesivas, es-
pecialmente por meio de um Programa de Compliance efetivo. Na gestão 
de riscos de “Compliance”, foram feitas novas avaliações da efetividade da 
Matriz de Riscos elaborada pela consultoria Deloitte, tendo como parâmetro 
o resultado obtido pelo Canal de Denúncias no ano de 2020. Nesta análi-
se, com foco na adequação e melhoria do Programa de Compliance, foram 
também considerados eventuais impactos ocasionados por mudanças na 
legislação de alguns estados e municípios onde a Vital desenvolve suas ati-
vidades, bem como impactos relacionados à pandemia da COVID-19. Com 
efeito, foram implementadas diversas ações de resposta aos riscos identifi-
cados. A empresa dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do seu Programa, 
através da capacitação de novos Agentes de Compliance e multiplicadores, 
bem como por meio da Implementação de uma Plataforma de Treinamento 
EAD, com o propósito de aperfeiçoar o cumprimento de seu calendário de 
treinamentos para o último trimestre do ano de 2021 e para o ano de 2022, 
onde temas atuais e de grande relevância ao Programa foram apresentados 
por nossa equipe interna e especialistas externos.

DIRETORIA

Antônio Carlos Ferrari Salmeron
Hudson Bonno
Ricardo Mota de Farias

CONTADOR

Walter Luis da Silva Junior 
CRC-RJ 093.575/O-7

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Vital Engenharia Ambiental S.A.
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Vital Engenharia 
Ambiental 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 contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira, da Vital Engenharia Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb). Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Apresentação de 
demonstrações contábeis consolidadas: Conforme descrito na nota 
explicativa nº 2.1.(a) a Companhia não está apresentando nesse relatório 
demonstrações contábeis consolidadas. Foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em separado, na data de aprovação destas demonstrações 
contábeis, para propósito específico demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas da Vital Engenharia Ambiental S.A. e suas controladas, as 
quais contemplam, identificadas como Controladora, todas as informações 
apresentadas nessas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém 
ressalva em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração 

e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (Iasb), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis , independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 

o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia; • avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manterem em continuidade operacional. • avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton  
Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HENRIQUE I CNPJ. 29.329.055/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  718.645,66   1.919.088,72 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  19.881,34   226.821,66 
  Caixa  -     -   
  Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição   10.596,18   224.117,91 
  Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição  9.285,16   2.703,75 
 Créditos a Receber  698.764,32   1.692.267,06 
  Mensalidades de Terceiros  217.874,84   133.212,39 
  (-) PCLD  -     -   
  Adiantamentos  451.294,53   1.529.459,72 
  Impostos a Recuperar  8.155,16   8.155,16 
  Consorcio  21.439,79   21.439,79 
Não Circulante  2.628.234,93   2.594.385,61 
 Realizável a Longo Prazo  2.594.385,61   2.594.385,61 
  Adiantamento Colegio Henrique I 2.594.385,61 2.594.385,61
  Imobilizado  33.849,32   -   
Bens sem restrição  35.180,29   -   
  (-) Depreciação Ac.  (1.330,97)  -   
Intangível  -     -   
TOTAL DO ATIVO  3.346.880,59   4.513.474,33 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante  667.146,78   228.600,68 
  Fornecedores de bens e serviços  7.968,08   79.303,50 
Salários e Ordenados a Pagar  178.063,33   27.401,08 
  Obrigações com Empregados  258.403,18   63.065,03 
  Obrigações Tributárias  8.104,43   58.831,07 
  Impostos Retidos s/ Serviços  -     -   
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  214.607,76   -   
Não Circulante  527.187,28   546.681,06 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar 418.076,88 546.681,06
  Obrigações Tributárias  Parcelamentos 109.110,40
 Patrimônio Social  2.152.546,53   3.738.192,59 
  Patrimônio Social  2.152.546,53   3.738.192,59 
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	3.738.192,59			2.972.454,68	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	(1.585.646,06)	 	765.737,91	
TOTAL DO PASSIVO  3.346.880,59   4.513.474,33 

   2021 2020
RECEITAS  4.236.509,37   2.265.339,64 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  7.334.692,07   6.246.047,32 
  Programa (Atividades) de Educação  -     -   
  Receitas de Serviços Prestados  6.243.222,17   4.255.690,67 
  Gratuidades/Bolsas  1.091.404,78   1.990.356,65 
  Rendimentos Financeiros  -   
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (5.366.701,48)  (2.058.671,39)
  Com Programas (Atividades)  -     -   
  Educação  -     -   
Despesas c/ pessoal (docente)  (2.268.576,47)  (68.314,74)
  (-) Gratuidades Concedidas  (3.107.059,89)  (1.990.356,65)
Outras Receitas Operacionais  8.934,88 
RESULTADO BRUTO  1.967.990,59   4.187.375,93 
DESPESAS OPERACIONAIS  (3.512.256,08)  (1.431.286,99)
Salários  (1.370.305,04)  (398.184,15)
Encargos Sociais  (44.508,54)  (29.601,97)
Serviços Prestados - PJ  (687.799,68)  (420.380,02)
Depreciação e Amortização  (1.330,97)  -   
Comunicação  (30.518,36)  (11.065,96)
Aluguéis  (578.130,93)  (16.050,80)
Manutenção  (243.357,88)  (342.138,73)
Materiais Didaticos  (478.662,34)  -   
Cessão de Direitos  -     -   
Impostos e Taxas  (62.074,56)  (391,23)
Outras Despesas  (15.567,78)  (213.474,13)
  Outras despesas/receitas operacionais  -     -   
Resultado Financeiro  (41.380,57)  (156.366,12)
  Receitas Financeiras  7,43   5,62 
  Despesas Financeiras  (41.388,00)  (156.371,74)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  (1.585.646,06)  765.737,91 

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	(1.585.646,06)	 	765.737,91	
 Ajustes por:
  (+) Depreciação  1.330,97   -   
  (+) Amortização
  (+) PCLD
  (-)  Ajuste de Exercicios anteriores
	 Superávit	(Déficit)	Ajustado	 	(1.584.315,09)	 	765.737,91	
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  993.502,74   (269.872,91)
  Mensalidades de Terceiros  (84.662,45)  2.717.291,32 
  Adiantamentos a Empregados  (10.387,21)
  Adiantamentos a Fornecedores  1.526.509,72   (834.459,72)
  Titulos e Creditos -  (1.323.767,14)
  Tributos a Recuperar -  (8.155,16)
  Despesas Antecipadas  - (3.734,49)
  Outros Valores a Receber  (437.957,32)  (817.047,72)
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  309.941,92   671.808,04 
  Fornecedores de bens e serviços  (71.335,42)  65.276,22 
  Obrigações com Empregados  346.000,40   28.569,24 
  Obrigações Tributárias  (50.726,64)  31.281,52 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar
  Adiantamento de Clientes  (128.604,18)  546.681,06 
  Outras Obrigações a Pagar  214.607,76  -
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais  (280.870,43)  1.167.673,04 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (35.180,29)  -   
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento   (35.180,29)  -   
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Recebimentos de Empréstimos   109.110,40 - 
  Outros Recebimentos por Financiamentos
  Pagamentos de Empréstimos -  (943.012,04)
  Pagamentos de Arrendamento Mercantil
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento  109.110,40   (943.012,04)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (206.940,32)  224.661,00 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  226.821,66   2.160,66 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período  19.881,34   226.821,66 
Saldo Final  (206.940,32)  224.661,00 

 2021 2020
RECEITAS  6.243.222,17   4.255.690,67 
Receitas Operacionais 6.243.222,17 4.255.690,67
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
Outras Receitas e Outras Despesas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  1.440.942,11   773.584,71 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  1.440.942,11   773.584,71 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  -     -   
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  4.802.280,06   3.482.105,96 
RETENÇÕES  1.330,97   -   
Depreciação, Amortização e Exaustão  1.330,97   -   
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  4.800.949,09   3.482.105,96 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA  8.884,62   5,62 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -     -   
Receitas Financeiras  7,43   4,32 
Outras Receitas  8.877,19   1,30 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  4.809.833,71   3.482.111,58 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  4.809.833,71   3.482.111,58 
Pessoal e Encargos  3.683.390,05   496.100,86 
Despesas com Pessoal   3.683.390,05   496.100,86 
Encargos Sociais - -
Remuneração de capitais de terceiros  2.650.015,16   2.219.881,58 
Juros - -
Aluguéis  578.130,93   16.050,80 
Outros  2.071.884,23   2.203.830,78 
Impostos, taxas e contribuições  62.074,56   391,23 
Impostos, taxas e contribuições  62.074,56   391,23 
Remunetação do Capital Próprio - -
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit	do	Exercício	 	(1.585.646,06)	 	765.737,91	

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HENRIQUE I, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos 
auditores	independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	
necessários. São Paulo, 26 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Superávit/ Total do
	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2019  2.972.454,68   2.972.454,68 
Movimentação do Período - -
Superávit/Déficit	do	Período	 	765.737,91		 	765.737,91	
Ajustes de exercicios anteriores -  -   
Saldos Finais em 31.12.2020 3.738.192,59   3.738.192,59 
Movimentação do Período - -
Superávit/Déficit	do	Período	 	(1.585.646,06)	 	(1.585.646,06)
Ajustes de exercicios anteriores - -
Saldos Finais em 31.12.2021 2.152.546,53   2.152.546,53 

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HENRIQUE 
I, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, 
nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. 
A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a 
educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios 
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da cul-
tura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o 
desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do homem 
e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais, cívicos e 
democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários, conferências, 
excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais.2.APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demon-
strações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que 
importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Terceiro 
Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da 
NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução 
CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de aval-
iação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação 
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS - Apuração do superávit/déficit do exercício - Apuração do su-
perávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensali-
dades e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência 
de exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a 
alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são 
reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da 
Entidade foram aplicados em suas finalidades   institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Pat-
rimoniais. A Entidade na medida do possível vem adotando medidas necessárias, 
como redução de custo para reverter sua situação financeira. Ativos circulantes 
e passivos circulantes e a longo prazo.- Os ativos circulantes são demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. Pat-
rimônio Social Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período 
de existência da entidade e não tem capital social. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Bancos conta movimento 10.586,18  224.117,91 
Aplicações financeiras  2.142,53  2.703,75 
  12.728,71   226.821,66 
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2021. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 217.874,84 133.212,39
Líquido a receber 217.874,84 133.212,39
6. PASSIVO CIRCULANTE São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos 
antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 7.968,08 79.303,50
Obrigações trabalhistas 436.466,51 90.466,11
Obrigações fiscais 8.104,43 58.831,07
Outras Obrigações 214.607,76 -
 667.146,78 228.600,50
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem-
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas 
a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a 
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente 
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021. - Para fim único e exclusivo de publicação 
informamos o seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em função do gozo 
de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos 
montantes em 31 de dezembro de 2021 se encontra assim detalhado.
 2021
 27.514,90
INSS PATRONAL 550.298,34
INSS TERCEIROS  123.817,14
 701.630,38
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021
Total das receitas 6.243.222,17
Bolsas de estudos a alunos
Total das assistências sociais e educacionais (806.736,98)
Percentual de Aplicação 12,92%

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
Aos Associados da: ASSOCIACAO EDUCACIONAL HENRIQUE I - Opinião Com 
Ressalva - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional Hen-
rique I, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as re-
spectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalvas” as demon-
strações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Henrique I.  Em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.  Opinião com Ressalvas A Empresa vem fazendo negociações financeiras, fa-
zendo e pegando empréstimos, a outras entidades, fugindo assim do seu objetivo social. 
Sendo que estas transações não possuem nenhum documento de suporte.  Base para 
Opinião  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-

Renata Soares Macedo - Contadora 
CRC 1SP-299.611/O-0

Paulo Henrique Rogel  
PRESIDENTE - CPF: 129.340.408-01

DIRETORIA

cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação Educacional 
Henrique I, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade – 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.   Ênfase  As demonstrações financeiras de 2020 Associação 
Educacional Henrique I estão sendo apresentadas apenas de forma comparativas não 
tendo sido auditadas nem por nós nem por outros auditores independes, porem fizemos 
algumas conferencias e não encontramos nenhuma divergência com os saldos inicias 
de 2021.  A Entidade não usufruiu de nenhum benefício como entidade filantrópica no 
exercício de 2020 e deu entrada no pedido de alvará em janeiro de 2021. Se beneficiando 
do valor de R$ 701.630,38.   Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do Auditor   A administração da Associação Educacional Henrique 
I é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admin-
istração. Nossa opinião sobre as  demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.   Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa re-
sponsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou 
com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis-
torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma 
distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.   Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis   A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.   Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Associação Educacional Henrique I continuar operando, divulgado, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Associação Educacional Henrique I ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.   Os 
responsáveis pela governança da Associação Educacional Henrique I são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações con-
tábeis.   Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.   Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:   Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
 2021 2020
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO (1.585.646,06) 765.737,91
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO  (1.585.646,06)  765.737,91 

jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais.   Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Henrique I;   
Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.   Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional.   Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação 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.   São Paulo (SP), 25 de abril de 
2021. Francisco J. Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico 

Dívida Pública cai  
2,89% em março e  
fica em R$ 5,56 trilhões

A concentração de 
vencimento de tí-
tulos corrigidos 

pela taxa Selic fez a Dívida 
Pública Federal (DPF) cair 
significativamente em mar-
ço. Segundo números di-
vulgados nesta quinta-feira 
pelo Tesouro Nacional, a 
DPF passou de R$ 5,73 tri-
lhões em fevereiro para R$ 
5,564 trilhões no mês pas-
sado, queda de 2,89%.

Segundo a Agência Bra-
sil, apesar da queda em mar-
ço, o Tesouro prevê que a 
DPF subirá nos próximos 
meses. De acordo com o 
Plano Anual de Financia-
mento (PAF), apresentado 
no fim de janeiro, o estoque 
da DPF deve encerrar 2022 
entre R$ 6 trilhões e R$ 6,4 
trilhões.

A Dívida Pública Mobi-
liária (em títulos) interna 
(DPMFi) caiu 2,69%, pas-
sando de R$ 5,49 trilhões 
em fevereiro para R$ 5,342 
trilhões em março. No mês 
passado, o Tesouro resga-
tou R$ 204,31 bilhões em 
títulos a mais do que emitiu, 
principalmente em papéis 
corrigidos pela taxa Selic 
(juros básicos da econo-
mia).

O resgate líquido foi par-
cialmente compensado pe-
la apropriação de R$ 56,44 
bilhões em juros. Por meio 
da apropriação de juros, o 
governo reconhece, mês a 
mês, a correção dos juros 
que incide sobre os títulos 
e incorpora o valor ao esto-
que da dívida pública. Com 
a taxa Selic (juros básicos 
da economia) subindo des-
de agosto do ano passado, 
a apropriação de juros au-
menta.

No mês passado, o Te-
souro emitiu R$ 66,97 
bilhões em títulos da 
DPMFi. No entanto, os 
resgates somaram R$ 
271,28 bilhões, quase a 
totalidade em títulos cor-
rigidos pela Selic, que cos-
tumam vencer no último 
mês de cada trimestre.

A queda do dólar tam-
bém contribuiu para dimi-
nuir o endividamento do 
governo. A Dívida Públi-
ca Federal externa (DPFe) 
caiu 7,3%, passando de R$ 
240,01 bilhões em fevereiro 
para R$ 222,5 bilhões em 
março. O principal fator foi 
a queda de 7,81% do dólar 
no mês passado.

Reserva

Depois de dois meses 
seguidos de alta, o colchão 
da dívida pública (reserva 
financeira usada em mo-
mentos de turbulência ou 
de forte concentração de 
vencimentos) caiu em mar-
ço. Essa reserva passou de 
R$ 1,278 trilhão em feverei-
ro para R$ 1,073 trilhão no 
mês passado.

Atualmente, o colchão 
cobre quase um ano de ven-
cimentos da dívida pública. 
Nos próximos 12 meses, es-
tá previsto o vencimento de 

R$ 1,225 trilhão em títulos 
federais.

O alto volume de ven-
cimentos de títulos vin-
culados à Selic mudou a 
composição da DPF. A pro-
porção dos papéis corrigi-
dos pelos juros básicos caiu 
de 39,11% para 36,22%. 
Apesar do recuo em março, 
o PAF prevê que o indica-
dor feche 2022 entre 38% 
e 42%. Esse tipo de papel 
voltou a atrair o interesse 
dos compradores por causa 
das recentes altas da Selic.

A fatia de títulos prefi-
xados (com rendimento 
definido no momento da 
emissão), que vinha tinha 
caído bastante nos últimos 
meses, recuperou-se e subiu 
de 26,89% para 28,27%. O 
PAF prevê que a parcela da 
Dívida Pública Federal cor-
rigida por esse indicador 
terminará o ano entre 24% 
e 28%.

O Tesouro tem lançado 
menos papéis prefixados, 
por causa da turbulência 
no mercado financeiro nos 
últimos meses. Esses títu-
los têm demanda maior em 
momento de estabilidade 
econômica.

A fatia de títulos corrigi-
dos pela inflação na DPF 
subiu, passando de 29,56% 
para 31,28%. O PAF prevê 
que os títulos vinculados à 
inflação encerrarão o ano 
entre 27% e 31%.

Composto por antigos tí-
tulos da dívida interna corri-
gidos em dólar e pela dívida 
externa, o peso do câmbio 
na dívida pública passou de 
4,44% para 4,23%. A dívida 
pública vinculada ao câm-
bio está dentro dos limites 
estabelecidos pelo PAF pa-
ra o fim de 2022, entre 3% 
e 7%.

Detentores

As instituições financei-
ras seguem como principais 
detentoras da Dívida Pú-
blica Federal interna, com 
29,5% de participação no 
estoque. Os fundos de in-
vestimento, com 23,3%, e 
os fundos de pensão, com 
22,9%, aparecem em segui-
da na lista de detentores da 
dívida.

Depois de fechar 2021 
no maior nível desde antes 
da pandemia da covid-19, 
a participação dos não 
residentes (estrangeiros) 
caiu de 10% em feverei-
ro para 9,4% em março. 
Os demais grupos somam 
14,9% de participação, se-
gundo os dados apurados 
no mês.

Por meio da dívida pú-
blica, o governo pega di-
nheiro emprestado dos 
investidores para honrar 
compromissos financeiros. 
Em troca, compromete-se a 
devolver os recursos depois 
de alguns anos, com alguma 
correção, que pode seguir a 
taxa Selic (juros básicos da 
economia), a inflação, o dó-
lar ou ser prefixada (defini-
da com antecedência).
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL JUNDIAÍ CNPJ – 26.453.559/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

ATIVO 2021 2020
Circulante  1.205.302,54   1.543.455,80 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  113,79   21.240,27 
  Caixa 
  Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição  113,79   21.240,27 
  Aplicações Financeiras – Recursos sem  Restrição  -     -   
  Créditos a Receber  1.205.188,75   1.522.215,53 
  Mensalidades de Terceiros  537.374,11   444.684,86 
  Adiantamentos a Funcionários  -     -   
  Adiantamentos Diversos  666.604,10   1.076.320,13 
  Tributos e Encargos a Recolher  1.210,54 1.210,54
Realizável a Longo Prazo  206.139,11   91.218,06 
  Participação de Consórcios 206.139,11 91.218,06
Investimentos 1.692.668,81 1.692.668,81
  Investimentos Temporários  1.692.668,81   1.692.668,81 
Imobilizado 25.449,06 29.958,81
  Bens Moveis 25.449,06 29.958,81
TOTAL DO ATIVO  3.129.559,52   3.357.301,48 

PASSIVO 2021 2020
  Circulante  6.748.282,74   9.841.411,86 
 Fornecedores de bens e serviços  64.068,65   76.460,17 
  Obrigações Trabalhistas e Previd.  2.393.756,19   1.893.835,24 
  Obrigações Tributárias   233.497,92   63.105,69 
  Empréstimos e Financiamentos  547.217,41   1.684.097,40 
  Outras Contas a Pagar  3.509.742,57   6.123.913,36 
Não Circulante 3.602.817,46 3.483.413,13
  Empréstimos e Financiamentos 3.602.817,46 3.483.413,13
 Patrimônio Social  (7.221.540,68)  (9.967.523,51)
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	(9.967.523,51)	 	(7.046.925,79)
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	2.745.982,83			(2.920.597,72)
TOTAL DO PASSIVO  3.129.559,52   3.357.301,48 

RECEITAS OPERACIONAIS  2021 2020
RECEITAS  10.425.548,38   4.079.545,70 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  8.728.118,73   5.734.994,62 
	 	 Programa	(Atividades)	de	Educação	 	-				 	-			
  Receitas de Serviços Prestados  6.816.128,73   4.140.942,42 
  Gratuidades/Bolsas  1.911.990,00   1.594.052,20 
  Rendimentos Financeiros  -     -   
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (556.615,90)  (3.787.769,23)
	 	 Com	Programas	(Atividades)	 	-				 	-			
  Educação  -     -   
Despesas	c/	pessoal	(docente)	 	(2.254.045,55)	 	(2.131.492,71)
	 	 (-)	Gratuidades	Concedidas	 	(1.911.990,00)	 	(1.594.052,20)
Outras	Receitas	Operacionais	 	3.609.419,65		 	(62.224,32)
RESULTADO BRUTO  8.171.502,83   1.947.225,39 
DESPESAS OPERACIONAIS  (5.238.565,67)  (4.845.150,27)
	 	 Salários	 	(2.523.946,44)	 	(2.121.402,62)
	 	 Encargos	Sociais	 	(230.488,70)	 	(149.770,04)
	 	 Serviços	Prestados	-	PJ	 	(1.119.097,89)	 	(1.120.853,38)
	 	 Depreciação	e	Amortização	 	(4.509,75)	 	(3.358,31)
	 Comunicação	 	(51.825,33)	 	(87.184,54)
	 	 Aluguéis	 	(843.786,44)	 	(759.894,96)
	 	 Manutenção	 	(267.891,38)	 	(275.238,60)
  Materiais Didaticos  -     -   
  Cessão de Direitos  -     -   
	 	 Impostos	e	Taxas	 	(31.657,95)	 	(16.694,70)
  Outras Despesas  (165.361,79)  (310.753,12)
  Outras despesas/receitas operacionais  -     -   
Resultado Financeiro  (186.954,33)  (22.672,84)
  Receitas Financeiras  -     827,60 
	 	 Despesas	Financeiras	 	(186.954,33)	 	(23.500,44)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  2.745.982,83   (2.920.597,72)

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	2.745.982,83		 (2.920.597,72)	
    Ajustes por:
								(+)	Depreciação	 	4.509,75		 	3.358,31	
								(+)	Provisão	para	Devedores	Duvidosos
								(+)	Ajustes	de	exercícios	anteriores	 	-	 2.130,59	
								(+)	Perda	de	Variação	Cambial
								(-)		Ganho	na	Venda	de	Bens	do	Imobilizado
    Superávit (Déficit) Ajustado  2.750.492,58   (2.915.108,82)
    Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  202.105,73   (763.213,42)
              Resgate de Aplicações Financeiras
														Mensalidades	de	Terceiros	 	(92.689,25)	 	(29.105,02)
														Títulos	e	Créditos	 	409.716,03		 	(694.994,26)
              Fornecedores de bens e serviços
              Despesas Antecipadas
														Tributos	a	Recuperar	 -	 	(1.210,54)
														Outros	Valores	a	Receber	 	(114.921,05)	 	(37.903,60)
    Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  (1.836.844,80)  2.991.326,13 
														Fornecedores	de	bens	e	serviços	 	(12.391,52)	 	21.186,34	
														Obrigações	com	Empregados	 	499.920,95		 	(159.483,29)
              Provisões de Férias e Encargos
														Obrigações	Fiscais	 	170.392,23		 	(28.844,23)
              Outras Contas a Pagar  1.601.332,01   1.078.410,56 
														Mensalidades	de	Terceiros	 	(4.215.502,80)	 	2.080.056,75	
             Outras Obrigações a Pagar  119.404,33 
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais  1.115.753,51   (686.996,11)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
         Aplicações Financeiras 
         Outros Recebimentos por Invest. Realizados 
									Aquisições	de	Bens	e	Direitos	para	o	Ativo	 -	 	(30.841,86)
Caixa Líquido .Consumido pelas Ativ. de Investimento        -     (30.841,86)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
          Empréstimos 
          Outros Recebimentos por Financiamentos  - 1.125.772,79 
										Pagamentos	de	Empréstimos	 	(1.136.879,99)	 	(464.540,80)
          Pagamentos de Arrendamento Mercantil
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento  (1.136.879,99)  630.390,13 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (21.126,48)  (56.605,98)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  21.240,27   77.846,25 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período  113,79   21.240,27 
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (21.126,48)  (56.605,98)

   2021 2020
RECEITAS 10.536.291,41 4.187.117,95
Receitas Operacionais  6.816.128,73   4.140.942,42 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa -  46.175,53 
Outras Receitas e Outras Despesas  3.720.162,68 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  1.439.988,35   1.486.391,33 
Materiais, Energia, serviços 
e terceiros e outros  1.439.988,35   1.486.391,33 
Perda/Recuperação	de	Valores	Ativos	 	-				 	-			
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  9.096.303,06   2.700.726,62 
RETENÇÕES  4.509,75   3.358,31 
Depreciação,	Amortização	e	Exaustão	 	4.509,75		 	3.358,31	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  9.091.793,31   2.697.368,31 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA  -     827,60 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -     -   
Receitas Financeiras  -     827,60 
Outras Receitas  -     -   
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  9.091.793,31   2.698.195,91 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  9.091.793,31   2.698.195,91 
Empregados  5.008.480,69   4.413.545,36 
Salários e Encargos  5.008.480,69   4.413.545,36 
Tributos  142.400,98   125.094,55 
Federais  31.657,95   16.694,70 
Municipais  110.743,03   108.399,85 
Financiadores  1.194.928,81   1.080.153,72 
Juros  351.141,97   320.258,76 
Aluguéis  843.786,84   759.894,96 
Superávit	Retidos/Défict	do	Exercício	 2.745.982,83	 (2.920.597,72)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados	Senhores,	A	diretoria	 da	Associação	Educacional	 Jundiaí	 apresenta	a	V.Sas.	 as	Demonstrações	Financeiras	 da	Empresa	e	 respectivas	Notas	Explicativas,	 assim	como	o	Relatório	 dos	Auditores	
Independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	necessários.	
São Paulo, 22 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
 Social  Déficit AC Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2019   (7.049.056,38)  (7.049.056,38)
Movimentação	do	Período	 	 	
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	(2.920.597,72)	 	(2.920.597,72)
Ajuste	de	Exercicios	Anteriores	 	 	2.130,59		 	2.130,59	
Saldos Finais em 31.12.2020  -     (9.967.523,51)  (9.967.523,51)
Movimentação	do	Período	 	 	
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	2.745.982,83		 	2.745.982,83	
Ajuste	de	Exercicios	Anteriores	 	 	 	-			
Saldos Finais em 31.12.2021  -     (7.221.540,68)  (7.221.540,68)

Renata Soares Macedo - Contadora 
CRC 1SP-299.611/O-0

Wladmir Alfredo Pesciotto Filho
PRESIDENTE 

CPF: 178.867.398-09

DIRETORIA

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A	ASSOCIAÇÃO	EDUCACIONAL	Jundiaí,	é	uma	
associação	civil,	entidade	de	fins	ideais,	de	finalidade	não	econômica,	nos	moldes	
do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação 
tem	por	finalidades	sociais:	a)	o	desenvolvimento	da	capacidade	de	aprender,	ten-
do	como	meios	básicos	o	pleno	domínio	da	 leitura,	da	escrita	e	do	cálculo;	b)	a	
compreensão	do	ambiente	natural	e	social,	do	sistema	político,	da	tecnologia,	das	
artes	 e	 dos	 valores	 em	 que	 se	 fundamenta	 a	 sociedade;	 c)	 o	 desenvolvimento	
da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades	e	a	formação	de	atitudes	e	valores;	d)	o	fortalecimento	dos	vínculos	da	
família,	dos	laços	de	solidariedade	humana	e	de	tolerância	recíproca	em	que	se	as-
senta a vida social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na	 elaboração	 das	 demonstrações	 financeiras	 de	 2021,	 a	 Entidade	 adotou	 a	
Lei	 nº	 11.638/2007,	 naquilo	 que	 importa	 às	 questões	 contábeis	 vinculadas	 às	
organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base 
de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM 
FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece 
critérios	e	procedimentos	específicos	de	avaliação,	de	 registros	dos	componen-
tes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e 
as	 informações	mínimas	a	 serem	divulgadas	em	nota	explicativa	das	entidades	
sem	finalidade	de	lucro.	3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Apuração do 
superávit/déficit do exercício	 -	Apuração	do	superávit/déficit	do	exercício	 -	As	
receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais 
são	 reconhecidas	 em	 regime	 de	 competência	 de	 exercícios.	 As	 despesas	 com	
bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e 
as	 receitas	 com	 subvenções	 e	 auxílios,	 são	 reconhecidas	 quando	 dos	 efetivos	
pagamentos	ou	recebimentos;	os	recursos	da	Entidade	foram	aplicados	em	suas	
finalidades			institucionais,	de	conformidade	com	seu	Estatuto	Social,	demonstrado	
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do pos-
sível	vem	adotando	medidas	necessárias,	como	 redução	de	custo	para	 reverter	
sua	 situação	 financeira.	Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo 
prazo - Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, inclu-
indo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimônio Social - Composto pelos 
superávits	e	déficits	obtidos	ao	longo	do	período	de	existência	da	entidade	e	não	
tem capital social.
4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O	Caixa	e	os	Equivalentes	de	Caixa	
estão assim apresentadas:
 2021 2020
Bancos conta movimento 113,79  21.240,27 
 113,79  21.240,27 
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos	 exercícios	 e	 não	 quitadas	 até	 31/12/2022.	Os	 valores	 estão	 assim	 demon-
strados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 537.374,11 444.684,86
Líquido	a	receber	 537.374,11	 444.684,86
5.1 RECEITAS COM MENSALIDADES - Ocorreu erro sistêmico que não contabi-
lizou a receita de outubro, novembro e dezembro que totalizou o montante de R$ 
1.278.002,9. Este valor foi contabilizado em janeiro de 2021. 6.PASSIVO CIRCU-
LANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, cartão de 
crédito,	trabalhistas,	impostos,	empréstimos/financiamentos,	contribuições	sociais	
e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:

 2021 2020
Fornecedores 64.068,65  76.460,17 
Obrigações trabalhistas   2.393.756,19  1.893.835,24 
Obrigações	fiscais	 233.497,92		 63.105,69	
Empréstimos e Financiamentos 547.217,41      1.684.097,40 
Outras Contas a Pagar   3.509.742,57    1.908.410,56 
Adiantamentos   0,00    4.215.502,80 
 6.748.282,74 9.841.411,86
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem-
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as 
pessoas	jurídicas	de	direito	privado	sem	fins	lucrativos,	passaram	a	ser	obrigadas	
a	 recolher	mensalmente	 a	 cota	 patronal	 do	 INSS	 (Instituto	Nacional	 de	Seguro	
Social),	calculada	com	base	na	 isenção	a	ser	usufruída,	correspondente	entre	a	
relação	existente	do	valor	efetivo	total	das	vagas	cedidas,	integral	e	gratuitamente	
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021. Para fim único e exclusivo de publi-
cação informamos o seguinte: O	benefício	usufruído	pela	Entidade	em	função	
do	 gozo	 de	 sua	 imunidade	 constitucional,	 que	 corresponde	 à	 cota	 patronal	 do	
INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2021 se encontra assim detalhado.
 2021 2020
INSS SAT 39.613,35 38.751,85
INSS PATRONAL 792.267,08 775.036,81
INSS TERCEIROS  178.260,10 174.383,28
 1.010.140,53 988.171,94
9.GRATUIDADES - Valores	 em	Gratuidades	 concedidas,	 em	 atendimento	 a	 lei	
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 5.538.125,83 4.140.942,00
Total das assistências sociais e educacionais
	 (1.352.400,00)	 (892.052)
Educação
Percentual de Aplicação 24,42% 21,54%
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SO-
CIAL - CEBAS - A	entidade	possui	a	Certificação	de	Entidades	Beneficentes	de	
Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001307/2011-06 
deferido	conforme	Portaria	234	de	16	de	julho	de	2020	publicado	no	Diário	Oficial	
da União. 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.  Aos Asso-
ciados da: Associação Educacional Jundiaí   Opinião Com Ressalva		Examinamos	as	
demonstrações	Contábeis	da	Associação	Educacional	Jundiaí.	que	compreendem	o	balanço	
patrimonial de 31 de dezembro de 2021 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,	incluindo	o	resumo	das	principais	políticas	
contábeis.	Em	nossa	opinião,	exceto	pelos	efeitos	do	assunto	descrito	na	seção	“Base	para	
opinião com ressalvas” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente,	em	todos	os	aspectos	relevantes,	a	posição	patrimonial	e	financeira	da	Associação	
Educacional	Jundiaí.		Em	31	de	dezembro	de	2021,	o	desempenho	de	suas	operações	e	os	
seus	fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	naquela	data,	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	
adotadas no Brasil.  Opinião com Ressalvas -  A Empresa vem apresentando contastes 
prejuízos	desde	a	sua	abertura,	no	entanto	vem	fazendo	negociações	financeiras,	fazendo	e	
pegando empréstimos, fugindo assim do seu objetivo social. Sendo que estas transações não 
possuem	nenhum	documento	de	suporte.	Apesar	de	ter	diminuído	em	2021	ainda	permane-
ceu mesmo que em menores escalas.  Base para Opinião -  Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em	conformidade	com	tais	normas,	estão	descritas	na	seção	a	seguir	intitulada	“Responsab-
ilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação	à	Associação	Educacional	Jundiaí,	de	acordo	com	os	princípios	éticos	relevantes	pre-
vistos	no	Código	de	Ética	Profissional	e	nas	normas	Profissionais	emitidas	pelo	Conselho	Fed-
eral 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.  Ênfase -  Ativo Imobilizado – NBC-TG 27 – Não foram 
feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento a norma e boas práticas Contábeis.  
Foi	apresentado	certificação	de	entidades	beneficentes	de	assistência	social	(CEBAS)	emitida	
pelo	órgão	competente	em	16/07/2020	com	validade	de	três	anos.	A	Entidade	se	beneficiou	
das quotas do INSS nos valores de:
 2021 2020
INSS SAT 39.613,35 38.751,85
INSS PATRONAL 792.267,08 775.036,81
INSS TERCEIROS  178.260,10 174.383,28
 1.010.140,53 988.171,94
Estes valores foram lançados no balaço apenas como contas de compensações.  
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor 
A	administração	da	Associação	Educacional	Jundiaí	é	 responsável	por	essas	outras	 infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demon-
strações	contábeis	não	abrange	o	Relatório	da	Administração	e	não	expressamos	qualquer	
forma	de	conclusão	de	auditoria	sobre	esse	relatório.	Em	nossa	conexão	com	a	auditoria	das	
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as 
demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos requeri-
dos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Associação	Educacional	Jundiaí	continuar	operando,	divulgado,	quando	aplicável,	os	assuntos	
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação 
Educacional	Jundiaí	ou	cessar	suas	operações,	ou	não	tenha	nenhuma	alternativa	realista	
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação 
Educacional	Jundiaí	são	aqueles	com	responsabilidade	pela	supervisão	do	processo	de	elab-
oração das demonstrações contábeis.  Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demon-
strações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança	razoável	é	um	ato	nível	de	segurança,	mas	não	uma	garantia	de	que	uma	auditoria	
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão 
as	eventuais	distorções	relevantes	existentes.	As	distorções	podem	ser	decorrentes	de	fraude	
ou	erro	e	são	consideradas	relevantes	quando,	individualmente	ou	em	conjunto,	possam	influ-
enciar,	dentro	de	uma	perspectiva	razoável,	as	decisões	econômicas	dos	usuários	tomadas	
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	auditoria,	exercemos	julgamento	profis-
sional,	e	mantemos	ceticismo	profissional	ao	longo	da	auditoria.	Além	disso:		Identificamos	
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente	se	causada	por	fraude	ou	erro,	planejamos	e	executamos	procedimentos	de	auditoria	
em	resposta	a	tais	riscos,	bem	como	obtemos	evidência	de	auditoria	apropriada	a	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	intencionais.	Obtemos	en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de	auditoria	apropriados	nas	circunstancias,	mas	não	com	o	objetivo	de	expressarmos	opinião	
sobre	a	eficácia	dos	controles	internos	da	Associação	Educacional	Jundiaí;		Avaliamos	a	ad-
equação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e re-
spectivas	divulgações	feitas	pela	administração.	Concluímos	sobre	a	adequação	do	uso,	pela	
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria	obtidas,	se	existe	uma	incerteza	significativa	em	relação	a	eventos	ou	circunstâncias	
que	possa	causar	dúvida	significativa	em	relação	à	capacidade	de	continuidade	operacional	da	
Companhia.	Se	concluirmos		que	existe	uma	incerteza	significativa	devemos	chamar	atenção	
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou	 incluir	 modificação	 em	 nossa	 opinião,	 se	 as	 divulgações	 forem	 inadequadas.	 Nossas	
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam	as	correspondentes	transações	e	os	eventos	de	maneira	compatível	com	o	objetivo	
de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas	 de	 auditoria,	 inclusive	 as	 eventuais	 deficiências	 significativas	 nos	 controles	
internos	que	identificamos	durante	nossos	trabalhos.		São	Paulo	(SP),	20	de	abril	de	2022.	 
Francisco J. Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8 -  Responsável Técnico 

Saldo de crédito chega  
a R$ 4,7 tri em fevereiro

O estoque de todos os 
empréstimos feitos 
por instituições fi-

nanceiras, no Brasil, chegou a 
R$ 4,711 trilhões, em feverei-
ro, com alta de 0,8% em rela-
ção a janeiro e de 16,6% em 
12 meses. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira, 
em Brasília, pelo Banco Cen-
tral (BC).Esse saldo do cré-
dito correspondeu a 53,3% 
de tudo o que o país produz 
– o Produto Interno Bruto 
(PIB) – resultado estável em 
relação a janeiro deste ano e a 
fevereiro de 2021.

O saldo de crédito às 
empresas aumentou 1% 
em relação a janeiro e 
10,3% em relação ao mes-
mo período do ano ante-
rior, ao totalizar R$ 1,952 
trilhão. No caso das famí-
lias, o estoque de crédito 
somou R$ 2,759 trilhões, 
com incrementos de 0,7% 
e de 21,4% nas mesmas 
bases de comparação.

Taxas de juros

A taxa média de juros pa-
ra pessoas físicas ficou em 
48,1% ao ano, no mês, com 
aumento de 1,8 ponto per-
centual em relação a janeiro. 
No ano, o aumento chegou 
a 3,1 pontos percentuais e, 
em 12 meses, a 8 pontos 
percentuais.

No caso das empresas, 
o aumento de um mês pa-
ra o outro foi de apenas de 
0,1 ponto percentual, mas 
no ano chegou a 1,1 ponto 
percentual e, em 12 meses, 
a 7,7 pontos percentuais. 
Os juros cobrados das em-
presas ficaram em 21,5% ao 
ano, em fevereiro.

Pessoas físicas

Entre as modalidades 
para pessoas físicas, o ro-
tativo do cartão de cré-
dito tem a taxa mais alta: 
355,2% ao ano. Houve 
aumento de 8,9 pontos 
percentuais, em fevereiro, 
e de 28,2 pontos percentu-
ais, em 12 meses.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financei-
ras parcelam a dívida.

Na modalidade de parce-
lamento das compras pelo 
cartão de crédito, os juros 
chegaram a 174,3% ao ano 
em fevereiro, com aumento 
de 1,8 ponto percentual, no 
mês. Nessa taxa média es-
tão as compras parceladas, 
o parcelamento de fatura de 
cartão de crédito ou o mi-
grado do rotativo e saques 
parcelados.

A taxa de juros do cheque 
especial chegou a 132,6% 
ao ano, com aumento de 6,9 
pontos percentuais, no mês, 
e de 7,1 pontos percentu-
ais, em 12 meses. A taxa 
de juros do crédito pessoal 
não consignado subiu para 
83,4% ao ano em fevereiro, 
com aumento de 3,6 pontos 
percentuais em relação a ja-
neiro e queda de 1,1 ponto 
percentual, em 12 meses. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) caiu 0,2 ponto 
percentual, indo para 22,9% 
ao ano, em fevereiro. Em 
12 meses, subiu 4,1 pontos 
percentuais.
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA CNPJ: 12.991.442/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  2.044.923,64   2.112.694,75
 Caixa e Equivalentes de Caixa  40.662,07   117.284,21
  Caixa  3.343,24   5.603,70
  Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição   20,01   20,00
  Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição  37.298,82   111.660,51
  Créditos a Receber  2.004.261,57   1.995.410,54
  Mensalidades de Terceiros  331.042,42   441.775,04
  Impostos a Recuperar  6.401,82   6.401,78
  Empréstimo a Terceiros  1.666.817,33   1.547.233,72
  Adinantamento a Funciorarios  -     -
Não Circulante  138.686,33   170.875,18
  Realizável a Longo Prazo  -
  Imobilizado  133.064,22   162.527,84
Bens sem Restrição  269.812,08   267.779,08
  (-) Depreciação Acumulada  (136.747,86)  (105.251,24)
Intangível  5.622,11   8.347,34
TOTAL DO ATIVO  2.183.609,97   2.283.569,93 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante 3.007.280,03  3.209.248,53 
  Fornecedores de bens e serviços 184.852,61  378.608,10 
 Salários e Ordenados a Pagar 189.755,81  152.191,05 
 Encargos Trabalhistas 62.880,22  42.941,97 
 Provisões Trabalhistas 227.754,72  540.861,61 
  Obrigações Tributárias 102.336,57  101.852,42 
 Outras Obrigações - -   
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar 572.882,77  442.976,81 
  Adiantamento de Clientes - -   
  Outros Emprestimos 1.666.817,33 1.549.816,57
Não Circulante - -   
 Patrimônio Social (823.670,06) (925.678,60)
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 (925.678,60)	 394.318,02	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 102.008,54	 (1.319.996,62)
TOTAL DO PASSIVO 2.183.609,97 2.283.569,93

RECEITAS OPERACIONAIS 2021 2020
RECEITAS 8.643.642,86 7.461.539,94 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição 14.997.302,67 13.811.193,74 
  Programa (Atividades) de Educação - -   
  Receitas de Serviços Prestados 8.635.223,21 7.330.059,65 
  (-) Gratuidades/Bolsas 6.353.659,81 6.353.070,29 
Outras Receitas Operacionais - 128.063,80 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (8.410.243,54) (8.595.636,59)
 Com Programas (Atividades)
  Educação (8.410.243,54) (8.595.636,59)
Despesas c/ pessoal (docente) (2.056.583,73) (2.242.566,30)
(-) Gratuidades Concedidas (6.353.659,81) (6.353.070,29)
Outras Receitas Operacionais - -   
RESULTADO BRUTO 6.587.059,13 5.215.557,15 
DESPESAS OPERACIONAIS (6.301.265,82) (6.465.896,80)
Salários (1.635.006,00) (1.154.871,38)
Encargos Sociais (195.457,52) (96.737,64)
Serviços Prestados - PJ (943.664,63) (1.066.905,02)
Comunicação (26.457,60) (47.129,92)
Aluguéis (1.689.022,09) (1.709.674,87)
Manutenção (300.995,71) (644.703,64)
Materiais Didaticos (371.267,70) (810.382,53)
Cessão de Direitos (456.000,00) (465.130,74)
Projetos (327.719,77) (289.426,30)
Impostos e Taxas (111.922,60) (97.294,69)
Depreciação e Amortização (34.221,85) (46.555,10)
Outras Despesas (209.530,35) (37.084,97)
Resultado Financeiro (175.365,12) (69.656,97)
  Receitas Financeiras 8.419,65 3.416,49 
  Despesas Financeiras (183.784,77) (73.073,46)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  102.008,54   (1.319.996,62)

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	102.008,54		 	102.008,54	
 Ajustes por:
  (+) Depreciação  34.221,85   46.555,10 
  (+) Amortização
  (+) PCLD
  (-)  Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
	 	 Superávit	(Déficit)	Ajustado	 	136.230,39		 	148.563,64	
  Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  (8.851,03)  773.014,48 
  Mensalidades de Terceiros  111.992,62   191.736,04 
  Adiantamento - 15.332,41 
  Crédito de Pessoas Ligadas  (120.843,61)  571.845,09 
  Impostos a Recuperar  (0,04)  (5.899,06)
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  (331.874,46)  (200.310,26)
  Fornecedores de bens e serviços  (193.755,49)  261.373,11 
  Obrigações com Empregados  (255.603,88)  109.924,39 
  Obrigações Tributárias  484,15   237,35 
  Empréstimos e Financiamentos a Paga - -
  Adiantamento de Mensalidades - -
  Crédito de Pessoas Ligadas  117.000,76   (571.845,11)
  Outras Obrigações a Pagar - -
Caixa Líq. Gerado pelas Atividades Operacionais  (204.495,10)  721.267,86 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Outros Recebimentos por Investimentos Realizados  - -
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (2.033,00)  (42.857,17)
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento  (2.033,00)  (42.857,17)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  129.905,96   442.976,81 
  Recebimentos de Empréstimos   129.905,96  -
  Outros Recebimentos por Financiamentos
  Pagamentos de Empréstimos - 442.976,81 
  Pagamentos de Arrendamento Mercantil
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento  129.905,96   442.976,81 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (76.622,14)  1.121.387,50 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  117.284,21   -   
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período  40.662,07   117.284,21 
Saldo Final  (76.622,14)  117.284,21 

   2021 2020
RECEITAS  8.635.223,21   7.330.059,65 
Receitas Operacionais  8.635.223,21   7.330.059,65 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - -
Outras Receitas e Outras Despesas - -
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  2.578.415,79   3.356.431,49 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  2.578.415,79   3.356.431,49 
Perda/Recuperação de Valores Ativos - -
Outros - -
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  6.056.807,42   3.973.628,16 
RETENÇÕES  34.221,85   46.555,10 
Depreciação, Amortização e Exaustão  34.221,85   46.555,10 
VALOR ADICIONADO LÍQ. - -
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  6.022.585,57   3.927.073,06 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSF.  8.419,65   131.480,29 
Resultado da Equivalência Patrimonial - -
Receitas Financeiras  3.702,61   3.416,49 
Outras Receitas  4.717,04   128.063,80 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  6.031.005,22   4.058.553,35 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  6.031.005,22   4.058.553,35 
Pessoal e Encargos  3.890.451,96   3.494.175,32 
Despesas com Pessoal   3.890.451,96   3.494.175,32 
Encargos Sociais - -
Remuneração de capitais de terceiros  1.926.622,12   1.787.079,96 
Juros  - -
Aluguéis  1.689.022,09   1.709.674,87 
Outros  237.600,03   77.405,09 
Impostos, taxas e contribuições  111.922,60   97.294,69 
Impostos, taxas e contribuições  111.922,60   97.294,69 
Remunetação do Capital Próprio  -     -   
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit	do	Exercício	 	102.008,54			(1.319.996,62)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores 
independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	necessários.	
São Paulo, 22 de Abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
	 Social	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2019   955.376,70   394.318,02 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	(1.319.996,62)	 	(1.319.996,62)
Recursos de Superávit com Restrição   
Saldos Finais em 31.12.2020  -     (364.619,92)  (925.678,60)
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	102.008,54		 	102.008,54	
Recursos de Superávit com Restrição   
Saldos Finais em 31.12.2021  -     (262.611,38)  (823.670,06)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA, é uma 
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes 
do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação 
tem por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, ten-
do como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desenvolvimento 
da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos víncu-
los da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade 
adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vincula-
das às organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como 
base de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM 
FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece 
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes 
e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as 
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem 
finalidade de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Apuração do su-
perávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As recei-
tas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são 
reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas 
de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e as receit-
as com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos 
ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades   
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas 
despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade na medida do possível vem 
adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situ-
ação financeira. Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os 
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáv-
el, dos encargos incorridos. Patrimônio Social - Composto pelos superávits e 
déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem capital 
social. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de 
Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Caixas 3.343,24  5.603,70 
Bancos conta movimento 20,01  20,00 
Aplicações financeiras  37.298,82  411.836,49 
 40.662,07 117.284,21
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2021. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 331.042,42 441.775,04
Líquido a receber 331.042,42 441.775,04
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, con-
tribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 184.852,61 378.608,10
Obrigações trabalhistas 480.390,75 735.994,63
Obrigações fiscais 102.336,57 101.852,42
Empréstimos e Financiamentos 572.882,77 442.976,81
Empréstimos c/ Terceiros 1.666.817,33 1.549.816,57
 3.007.280,03 3.209.248,53
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro de 
1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas jurídi-
cas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher mensal-
mente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada com base 
na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor efetivo total 
das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 
8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021 E 2020. - Para 
fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela En-
tidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota patron-
al do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2021 se encontra assim detalhado.
 2021 2020
INSS SAT 34.134,93 26.580,22
INSS PATRONAL 682.698,07 531.604,47
INSS TERCEIROS  153.607,08 119.611,01
 870.440,08 677.795,70
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 8.635.223,21 7.330.059,65 
Total das assistências sociais e educacionais (2.192.169,03) (1.313.439,72)
Percentual de Aplicação 25,39% 17,92%
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SO-
CIAL - CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23000.005402/2016-71 
deferido conforme Portaria 131 de 20 de março de 2019 publicado no Diário Oficial 
da União e o processo de renovação encontra-se em analise junto ao MEC.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
Aos Associados da: Associação Educacional LPA - Opinião
Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional LPA., que 
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Associação Educacional LPA., 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 praticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
internacionais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Associação Educacional LPA, de 
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acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal 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. Ênfase - Ativo Imobilizado – NBC-TG 27 – Não 
foram feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento as normas e boas 
práticas Contábeis. Foi apresentado certificação de entidades beneficentes de 
assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente, publicado no Diário 
Oficial em 20/03/2019 com validade de três anos. A Entidade se beneficiou da imu-
nidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS no montante de: 
 2021 2020
INSS SAT 34.134,93 26.580,22
INSS PATRONAL 682.698,07 531.604,47
INSS TERCEIROS  153.607,08 119.611,01
 870.440,08 677.795,70
Sendo que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de 
compensações. A Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das 
gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresentados 
relatórios do sistema de computação.  Não foram efetuados testes de recuperabi-
lidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que 
não existem perdas a serem contabilizadas.     Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor   A administração 
da Associação Educacional LPA é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as  demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  Em nossa conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nossos 
conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma 
distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.   Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis   A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.  Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação Educacio-
nal LPA continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Associação Educacional LPA ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  Os responsáveis 
pela governança da Associação Educacional LPA são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.   
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acor-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição 2021 2020
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO  102.008,54   (1.319.996,62)
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO  102.008,54   (1.319.996,62)

do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais.  Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação 
Educacional LPA;  Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração.  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria ob-
tidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em conti-
nuidade operacional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.   São Paulo (SP), 20 de Abril de 2022. Francisco J. 
Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos
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Governo Central: 
Déficit primário de 
R$ 6,3 bi em março

O Governo Central 
(Tesouro Nacio-
nal, Previdência 

Social e Banco Central) re-
gistrou, em março, déficit 
primário de R$ 6,304 bi-
lhões. O resultado, que veio 
levemente melhor que o es-
perado pelas instituições fi-
nanceiras, mostra que ainda 
estão tendo pouco impacto 
nas contas públicas as deso-
nerações para combustíveis, 
produtos industrializados 
e os gastos com o Auxílio 
Brasil. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada to-
dos os meses pelo Ministé-
rio da Economia, os analis-
tas de mercado esperavam 
resultado negativo de R$ 
8,3 bilhões no mês passado.

Em relação a março do 
ano passado, porém, houve 
piora. No mesmo mês de 
2021, o Governo Central ti-
nha registrado superávit pri-
mário de R$ 2,039 bilhões. 
Naquela ocasião, no entanto, 
o resultado tinha sido inflado 
porque a aprovação do Orça-
mento de 2021 no Congresso 
atrasou, o que reduziu o gas-
to no início do ano passado. 
O resultado primário re-
presenta a diferença entre 
as receitas e os gastos, des-
considerando o pagamento 
dos juros da dívida pública. 
Apesar do déficit primário 
em março, o Governo Cen-
tral acumula superávit recor-
de de R$ 49,627 bilhões nos 
três primeiros meses do ano. 
Isso foi garantido pelo resul-
tado positivo recorde de R$ 
76,539 bilhões em janeiro. 
A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) estipula 
meta de déficit primário de 
R$ 170,5 bilhões para este 
ano. No fim de março, o Re-
latório Bimestral de Receitasa 
e Despesas reduziu a estima-
tiva de déficit para R$ 66,9 bi-
lhões, mas o valor levado em 
conta para o cumprimento 
das metas fiscais é o da LDO.

Arrecadação atípica

O déficit de março ocor-
reu porque as despesas 
continuaram a crescer em 
ritmo maior que as recei-
tas. No mês passado, as 
receitas líquidas cresceram 
18,8% em relação a março 
do ano passado em valores 
nominais. Descontada a in-
flação, o crescimento ficou 
6,7% acima do Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). As 
despesas totais cresceram 
26,3% em valores nomi-
nais e 13,5% acima do IP-

CA na mesma comparação. 
No mês passado, dois fa-
tores impulsionaram o 
crescimento das receitas. 
O primeiro foi a alta ar-
recadação registrada em 
março. Apesar das desone-
rações para combustíveis e 
para produtos industriali-
zados, as receitas do gover-
no sentiram apenas o im-
pacto parcial das medidas 
porque elas entraram em 
vigor no fim de fevereiro. 
O outro fator não está rela-
cionado com a arrecadação 
de tributos, mas com a alta 
do petróleo no mercado in-
ternacional. As receitas com 
royalties cresceram R$ 1,11 
bilhão (+26,2%) acima do 
IPCA em março na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado. Atualmente, a 
cotação do barril interna-
cional está em torno de US$ 
100 por causa da guerra en-
tre Rússia e Ucrânia.

Despesas

Do lado das despesas, 
aumentaram os gastos 
com despesas obrigató-
rias com controle de fluxo, 
que subiram R$ 4,6 bilhões 
(+32,7%) acima da inflação 
em março na comparação 
com o mesmo mês de 2021. 
No acumulado do ano, o 
aumento chega a R$ 14,3 
bilhões (+37%) acima do 
IPCA. A alta foi impulsio-
nada pelo pagamento do 
benefício mínimo de R$ 
400 do Auxílio Brasil.

Em contrapartida, os gas-
tos com o funcionalismo 
federal caíram 8,1% no acu-
mulado do ano descontada a 
inflação, refletindo o conge-
lamento de salários dos ser-
vidores públicos que vigorou 
entre junho de 2020 e dezem-
bro de 2021. As despesas com 
a Previdência Social ficaram 
estáveis, também consideran-
do a inflação, por causa da 
reforma aprovada em 2019. 
Em relação aos investimen-
tos (obras públicas e compra 
de equipamentos), o governo 
federal investiu R$ 7,83 bi-
lhões nos três primeiros me-
ses do ano, alta de 115,4% em 
relação ao mesmo período de 
2021, descontada a inflação 
pelo IPCA. A alta ocorre pe-
rante uma base fraca de com-
paração. No ano passado, o 
Orçamento foi sancionado 
apenas em abril, e os inves-
timentos no primeiro qua-
drimestre foram executados 
apenas com restos a pagar 
(verbas autorizadas em anos 
anteriores).
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFº GUY JOSÉ LEITE CNPJ: 09.296.007/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  8.934.081,95   8.121.627,66 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  20.742,85   -   
  Caixa  -     -   
  Banco C/Movimento   20,00   -   
  Aplicações Financeiras   20.722,85   -   
 Créditos a Receber  8.913.339,10   8.121.627,66 
  Mensalidades de Terceiros  197.251,03   764.406,15 
  Tributos a Recuperar  867,37   867,37 
  Adiantamentos a Fornecedores  -     -   
  Empréstimos a Terceiros  8.715.220,70   7.356.354,14 
Não Circulante  477.090,75   459.052,20 
 Realizável a Longo Prazo  467.150,10   449.764,86 
  Depósitos Judiciais  5.800,00   5.800,00 
  Consórcios  461.350,10   443.964,86 
  Imobilizado  9.940,65   9.287,34 
  Bens   36.363,94   33.331,94 
 (-) Depreciação Acumulada  (26.423,29)  (24.044,60)
TOTAL DO ATIVO  9.411.172,70   8.580.679,86 

PASSIVO 2021 2020 
Circulante  632.388,00   719.686,74 
  Fornecedores de bens e serviços  17.944,81   49.659,72 
  Contas a Pagar  2.035,01   -   
  Obrigações com Empregados  445.434,02   354.681,42 
  Obrigações Tributárias  -     -   
  Impostos Retidos s/ Serviço  811,47   1.504,51 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  166.162,69   313.841,09 
 Não Circulante  2.037.797,08   1.139.564,21 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  2.037.797,08   1.139.564,21 
 Patrimônio Social  6.740.987,62   6.721.428,91 
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	6.721.428,91			5.683.667,57	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	19.558,71			1.037.761,34	
TOTAL DO PASSIVO  9.411.172,70   8.580.679,86 

   2021 2020
RECEITAS  5.774.506,29   5.372.607,66 
RECEITAS OPERACIONAIS   5.773.309,23   5.371.776,37 
 Sem Restrição  7.029.849,23   11.105.971,12 
  Mensalidades  7.029.521,85   11.060.570,73 
  Outras Receitas  327,38   45.400,39 
  Bolsas  5.722.981,85   5.734.194,75 
  Outros Programas (Atividades) 
  Gratuidades  (1.256.540,00)  (5.734.194,75)
  Trabalho Voluntário
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (1.938.916,44)  (1.509.789,89)
  Com Programas (Atividades)
  Salários   (1.810.920,29)  (1.412.792,45)
  Encargos Sociais  (127.996,15)  (96.997,44)
RESULTADO BRUTO  3.834.065,41   3.816.586,09 
DESPESAS OPERACIONAIS  (3.549.949,40)  (2.660.572,33)
  Salários  (2.047.425,78)  (2.038.766,27)
  Encargos Sociais  (143.906,16)  (110.742,36)
  Serviços Prestados - PJ  (362.698,36)  (290.840,49)
  Comunicação  (114.922,46)  (5.928,64)
  Aluguéis  (30.932,99)  (51.174,11)
  Manutenção  (732.958,35)  (87.930,78)
  Materiais Didaticos  -     (19.913,91)
  Cessão de Direitos  -     -   
  Impostos e Taxas  (64.656,06)  (169,84)
  Outras Despesas  (50.070,55)  (52.803,22)
  Depreciação e Amortização  (2.378,69)  (2.302,71)
Resultado Financeiro  (264.557,30)  (117.421,13)
  Receitas Financeiras  1.197,06   831,29 
  Despesas Financeiras  (265.754,36)  (118.252,42)
 Recuperação de Despesas  -     -   
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  19.558,71   1.037.761,34 

 Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	19.558,71		 	1.037.761,34	
 Ajustes por: 
  (+) Depreciação  2.378,69   2.302,71 
  (+) Amortização 
        (+) PCLD 
        ( - ) Ajustes de Exercícios anteriores 
				Superávit	(Déficit)	Ajustado	 	21.937,40		 	1.040.064,05	
    Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  (809.096,68)  (2.237.326,39)
  Mensalidades de Terceiros  567.155,12  (645.333,40) 
  Atendimentos Realizados - -
  Adiantamentos a Empregados - -
  Adiantamentos a Fornecedores -  337,69 
  Despesas Antecipadas - -
  Tributos a Recuperar - (349,16) 
  Títulos e Créditos - -
  Empréstimos Realizados (1.358.866,56)  (1.577.832,40) 
  Outros Valores a Receber (17.385,24)  (14.149,12) 
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  (87.298,74)  1.137.396,57 
  Fornecedores de bens e serviços (31.714,91)   4.509,01 
  Obrigações com Empregados  90.752,60  (7.734,54) 
  Obrigações Tributárias (693,04)   1.057,89 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar (147.678,40)   1.139.564,21 
  Outras Obrigações a Pagar  2.035,01  -
  Demais Contas a Pagar - -
	Caixa	Líq.	Gerado	pelas	Ativ.	Operacionais	 	(874.458,02)	 	(59.865,77)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - -
  Recursos Recebidos pela Venda de Bens  - -
  Outros Recebimentos por Invest. Realizados   -    -
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (3.032,00)  (5.008,14)
  Aplicações Financeiras - -
	Caixa	Líq.	Consumido	pelas	Ativ.s	de	Investimento							 	(3.032,00)	 	(5.008,14)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  898.232,87   50.762,47 
  Recebimentos de Empréstimos   -     -   
  Outros Recebimentos por Financiamentos  898.232,87  -
  Pagamentos de Empréstimos  - 50.762,47 
Caixa	Líq.	Consumido	pelas	Ativi.	de	Financiamento	 	898.232,87		 	50.762,47	
	Aumento	Líquido	de	Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	 	20.742,85		 	(14.111,44)
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	no	Início	do	Período	 	-				 	-			
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	no	Fim	do	Período	 	20.742,85		 	-			
Aumento/Diminuição	de	Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	 	20.742,85		 	-			

Em Reais 2021 2020
RECEITAS 5.772.981,85 5.326.375,18
Receitas Operacionais  5.772.981,85   5.326.375,18 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
Outras Receitas e Outras Despesas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 1.214.947,45 501.102,77
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros 1.214.947,45 501.102,77
Perda/Recuperação de Valores Ativos
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 4.558.034,40 4.825.272,41
RETENÇÕES 2.378,69 2.302,71
Depreciação, Amortização e Exaustão  2.378,69   2.302,71 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 4.555.655,71 4.822.969,70
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA 1.524,44 46.232,48
Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras 1.197,06 832,09
Outras Receitas 327,38 45.400,39
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6) 4.557.180,15 4.869.202,18
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 4.557.180,15 4.869.202,18
Pessoal e Encargos 4.130.248,38 3.659.298,52
Despesas com Pessoal  4.130.248,38 3.659.298,52
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros 342.717,00 171.972,48
Juros
Aluguéis 30.932,99 51.174,11
Outros 311.784,01 120.798,37
Impostos, taxas e contribuições 64.656,06 169,84
Impostos, taxas e contribuições 64.656,06 169,84
Remunetação do Capital Próprio 0,00 0,00
Juros e aluguéis
Juros sobre capital próprio e dividendos
Superavit/Déficit	do	Exercício	 19.558,71	 1.037.761,34

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL Prof. GUY JOSE LEITE apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores 
independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	necessários.	
São Paulo, 25 de Abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
	 Social	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos em 31.12.2019   5.683.667,57   5.683.667,57 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	1.037.761,34		 	1.037.761,34	
Ajuste ao Resultado   
Saldos em 31.12.2020  -     6.721.428,91   6.721.428,91 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	19.558,71		 	19.558,71	
Ajuste ao Resultado 1     -   
Saldos em 31.12.2021  -     6.740.987,62   6.740.987,62 

Renata Soares Macedo - Contadora 
CRC 1SP-299.611/O-0

Guy José Leite
PRESIDENTE 

CPF: 194.270.188-87

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Descrição 2021 2020
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO   19.558,71    1.037.761,34  
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO   19.558,71 1.037.761,34  

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR GUY, 
é	uma	associação	civil,	entidade	de	fins	ideais,	de	finalidade	não	econômica,	nos	moldes	
do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem 
por	finalidades	sociais:	a)	Organizar,	manter	e	desenvolver	a	educação	e	a	instrução,	em	
todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios consignados na legislação respec-
tiva;	b)	Contribuir	para	o	desenvolvimento	da	cultura,	da	pesquisa	científica,	da	tecnologia	
e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade humana, 
através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada 
nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, 
seminários,	 conferências,	 excursões	e	 reuniões	com	finalidade	educacionais,	 culturais	e	
sociais. 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das 
demonstrações	financeiras	de	2020,	a	Entidade	adotou	a	Lei	nº	11.638/2007,	naquilo	que	
importa	às	questões	contábeis	vinculadas	às	organizações	que	integram	o	Terceiro	Setor.	
Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – 
ENTIDADES	SEM	FINS	DE	LUCROS,	aprovada	pela	Resolução	CFC	Nº	1.409/12,	que	es-
tabelece	critérios	e	procedimentos	específicos	de	avaliação,	de	registros	dos	componentes	
e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações 
mínimas	a	serem	divulgadas	em	nota	explicativa	das	entidades	sem	finalidade	de	 lucro.	
3.PRINCIPAIS	PRÁTICAS	CONTÁBEIS	-	Apuração	do	superávit/déficit	do	exercício	
- Apuração	do	superávit/déficit	do	exercício	-	As	receitas	operacionais	decorrentes	das	men-
salidades e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de 
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações 
e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efe-
tivos	pagamentos	ou	recebimentos;	os	recursos	da	Entidade	foram	aplicados	em	suas	final-
idades   institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas 
despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do possível vem adotando 
medidas	necessárias,	como	redução	de	custo	para	reverter	sua	situação	financeira.	Ativos 
circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os ativos circulantes são demon-
strados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimônio Social - 
Composto	pelos	superávits	e	déficits	obtidos	ao	longo	do	período	de	existência	da	entidade	
e não tem capital social. Empréstimos Empréstimos obtidos para manutenção do capital 
de	giro,	com	incidência	de	taxas	de	juros	de	mercado,	junto	a	Instituição	financeira	credora	
para pagamento em 36 parcelas do saldo devedor, e que no próximo exercício de 2022 
serão quitadas. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de 
Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Bancos conta movimento 20,00 -   
Aplicações	financeiras		 20.722,85	 -			
 20.742,85    -
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer dos ex-
ercícios e não quitadas até 31/12/2021, foram feitas algumas baixas com base nos relatórios 
mantidos pela entidade. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 197.251,03 764.406,15
Provisão para créditos duvidosos acumulados 0,00 0,00
Líquido a receber 197.251,03 764.406,15
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, 
cartão	de	crédito,	trabalhistas,	impostos,	empréstimos/financiamentos,	contribuições	sociais	
e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores     17.944,81      49.659,72 
Obrigações trabalhistas   445.434,02    354.681,42 
Obrigações tributárias       811,47        1.504,51 
Empréstimos/Financiamentos   166.162,69    313.841,09 
Cartao de Crédito a Pagar 2.035,01 
 632.388,00 719.686,74
7.INSS COTA PATRONAL - De	conformidade	com	a	Lei	nº	9.732	de	11	de	dezembro	de	
1998,	regulamentada	pelo	Decreto	Lei	nº	3.039	de	28	de	abril	de	1999,	as	pessoas	jurídicas	
de	direito	privado	sem	fins	lucrativos,	passaram	a	ser	obrigadas	a	recolher	mensalmente	a	
cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada com base na isenção 
a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor efetivo total das vagas 
cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNI-
DADE	USUFRUÍDA	COM	CONTRIBUIÇÕES	SOCIAIS	EM	2021	E	2020.	Para	fim	único	
e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela Entidade 
em	função	do	gozo	de	sua	imunidade	constitucional,	que	corresponde	à	cota	patronal	do	
INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 se encontra assim detalhados.
 2021 2020
INSS SAT 28.182,71 28.231,34
INSS PATRONAL 563.654,43 564.626,90
INSS TERCEIROS  126.822,24 127.041,05
 718.659,38 719.899,29
9.GRATUIDADES Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 12.868/2014 
e	decreto	nº	8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 5.774.506,29 5.626.375,18
Bolsas de estudos a alunos 1.256.540,00 2.338.100,73
Total das assistências sociais e educacionais (990.608,00) (2.338.100,73)
Percentual de Aplicação              17,15% 41,56%
10.  CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO - 	A	entidade	possui	a	Certificação	de	Entidades	Beneficentes	de	
Assistência	Social	na	Área	de	Educação	–	CEBAS	sob	o	nº	23123.001311/2011-66	deferido	
conforme	Portaria	452	de	7	de	outubro	de	2019	publicado	no	Diário	Oficial	da	União.	

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.  Aos Associa-
dos da: Associação Educacional Professor Guy José Leite.   Opinião com ressalva  
Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional Professor Guy José 
Leite. que compreendem o balanço patrimonial de 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 nesta data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva sobre as 
demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Asso-
ciação Educacional Professor Guy José Leite. 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 praticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade.  
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis  A Associação 
desde a sua abertura vem fazendo negociações financeiras, fazendo e pegando emprésti-

mos, fugindo assim do seu objetivo social, sendo que estas movimentações as vezes che-
gam a serem superiores ao seu faturamento anual. Estas transações não possuem nen-
hum documento de suporte. Portanto seu ativo e patrimônio social estão superavaliados 
nestes valores, não estamos emitindo opinião sobre tais transações.  Ênfase Ativo Imobili-
zado – NBC-TG 27 – Não foram feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento as 
normas e boas práticas Contábeis.  Foi apresentado certificação de entidades beneficentes 
de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente, publicado no Diário Oficial 
em 08/10/2019 com validade de três anos. A Entidade se beneficiou da imunidade consti-
tucional, que corresponde à cota patronal do INSS no montante de R$ 718.659,38 e em 
2020 foi de R$ 719.899,29, sendo que esses valores foram lançados no balanço apenas 
como contas de compensações.   A Entidade apresentou um resumo onde atende os critéri-
os das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foi apresentado 
relatório do sistema de informática.  Outros Assuntos Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respons-
abilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Associação Educacional Professor Guy José Leite. de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Outras in-
formações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A 
administração da Associação Educacional Professor Guy José Leite. é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa con-
exão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimentos obti-
do na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito.  Responsabilidades da administração e da governança pelas demon-
strações contábeis A administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo 
Brasil e no pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Professor 
Guy José Leite. continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demon-
strações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação Educacio-
nal Professor Guy José Leite. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Associação Educacional Professor Guy José Leite. são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas 
não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevant-
es quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demon-
strações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos 

de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações intencionais.  Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Professor Guy 
José Leite.  Avaliamos a adequação das politicas 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 operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos  que existe uma 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corre-
spondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança  a respeito, entre out-
ros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.  São Paulo (SP), 26 de Abril de 2022. Francisco J. 
Moraes Cirino CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico 
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Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Empresas esperam 
realizar bons negócios 
na Agrishow 2022

Empresas com foco 
no manejo de solo 
projetam cresci-

mento nas vendas e até do-
brar o volume de negócios 
durante a Agrishow 2022 
– 27ª Feira Internacional 
de Tecnologia Agrícola em 
Ação, que termina nesta 
sexta-feira, em Ribeirão 
Preto (SP).

Este é o caso da Orion, 
que desde o primeiro dia de 
feira vem fechando novos 
contratos. Com inovações 
na sua linha de aplicadores 
de produtos biológicos lí-
quidos, nos sulcos de plan-
tio tem atraído produtores 
de todo o Brasil. A empresa, 
com sede em Pompéia (SP), 
espera fechar quase 100% a 
mais em negócios, se com-
parado com a Agrishow de 
2019. Sem parar de produ-
zir e vender ao longo da 
pandemia de coronavírus, 
a Orion estima fechar 50% 
a mais de vendas em 2022, 
em relação à 2021.

Entusiasmo também pre-
sente na diretoria da Bal-
dan, de Matão (SP), que 
estima vender entre 15% e 
20% a mais do que a edição 
anterior da feira. Para atin-
gir essa meta, entre as novi-
dades deste ano a empresa 
ampliou seu portfólio de 
produtos e linha de atuação, 
trazendo automação, reali-
dade aumentada e parcerias 
com fintech para linhas de 
financiamento. Inovações 
que fazem parte da nova es-
tratégia de negócios da Bal-
dan, que está aumentando 
as soluções oferecidas ao 
produtor. 

O Grupo Piccin, de São 
Carlos (SP) aproveita a 
Agrishow para ampliar a 
sua vitrine de negócios. Ao 
longo da semana, mais que 
vendas a empresa vê opor-
tunidade para apresentar o 
que o Grupo tem de no-
vo no mercado. Focada no 
preparo de solo, apresenta 
seus equipamentos, compo-
nentes e inovações tecnoló-
gicas.

Sustentabilidade

O setor do agro, a agroin-
dústria e a indústria de má-
quinas têm a possibilidade 
de ajudar o país a ser cada 
dia mais sustentável. Essa 
afirmação é do ministro do 
Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, em visita à Agrishow 
2022 nesta quinta-feira. Ao 
percorrer os estandes da 
feira e conhecer de perto as 
muitas soluções inovadoras 
e tecnológicas apresentadas 
pelos expositores, Leite res-
saltou que existe uma pre-
ocupação global com sus-
tentabilidade e uma atuação 
conjunta e comprometida 
com a nova economia ver-
de.

“O agronegócio pode ser 
uma solução para a geração 
de bioenergia. Usinas de ál-
cool e açúcar podem gerar 
hidrogênio verde enquanto 
os resíduos orgânicos da 
suinocultura, produção de 
leite e pecuária, entre ou-
tros, se transformam em 
biogás reduzindo as emis-
sões de carbono. Nós saí-
mos do passivo para o ativo 
ambiental”, frisou. 
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO ESCOLA ACQUARELLA MATER CNPJ – 28.940.685/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVOS 2021 2020
Circulante  1.510.777,90   2.682.612,23 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  248.207,62   1.546.593,63 
  Caixa  -     -   
  Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição   11,00   11,00 
  Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição  248.196,62   1.546.582,63 
 Créditos a Receber  1.262.570,28   1.136.018,60 
  Mensalidades de Terceiros  411.431,36   712.072,25 
  Impostos a Recuperar  298.591,95   14.397,85 
  Despesas Antecipadas  448.865,35   409.548,50 
  Adinantamentos  103.681,62 
 Não Circulante  66.699,01   -   
  Realizável a Longo Prazo  -   
  Imobilizado  66.699,01   -   
Bens sem Restrição  68.722,50 
  (-) Depreciação Acumulada  (2.023,49)
Intangível
TOTAL DO ATIVO  1.577.476,91   2.682.612,23 

PASSIVO 2021 2020
Circulante  1.260.134,22   1.650.269,93 
 Fornecedores de Bens e Serviços  56.173,57   29.467,13 
  Salários e Ordenados a Pagar  125.455,91   92.419,55 
  Encargos Trabalhistas  847.760,18   808.230,25 
  Provisões Trabalhistas  108.442,87   129.905,30 
 Obrigações Tributárias  4.956,79   31.375,36 
 Outras Obrigações  -     -   
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  117.344,90   558.872,34 
  Outros Emprestimos
Não Circulante  418.334,66   37.499,64 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  418.334,66   37.499,64 
  Patrimônio Social  (100.991,97)  994.842,66 
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	994.842,66		 	287.830,29	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	(1.095.834,63)	 	707.012,37	
TOTAL DO PASSIVO  1.577.476,91   2.682.612,23 

   2021 2020
RECEITAS  5.982.158,69   5.648.085,01 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  5.970.870,14   5.645.521,96 
  Programa (Atividades) de Educação  -     -   
  Mernsalidade  7.229.727,14   6.157.201,00 
  (-) Gratuidades/Bolsas  (1.258.857,00)  (396.466,00)
Rendimentos Financeiros  -     -   
Impostos Diretos ISS  -     (115.213,04)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (1.528.862,14)  (1.594.825,32)
  Com Programas (Atividades)
  Educação  (1.528.862,14)  (1.594.825,32)
Despesas c/ pessoal (docente)  (1.531.950,99)  (1.594.825,32)
(-) Gratuidades Concedidas
Outras Receitas Operacionais  3.088,85   -   
RESULTADO BRUTO  4.442.008,00   4.050.696,64 
DESPESAS OPERACIONAIS  (5.490.310,97)  (3.302.132,17)
  Salários  (1.024.414,25)  (810.361,55)
  Encargos Sociais  (50.595,78)  (286.290,58)
  Serviços Prestados - PJ  (1.975.200,36)  (402.219,11)
  Depreciação e Amortização  (2.023,49)  -   
  Comunicação  (36.512,00)  (25.534,45)
  Aluguéis  (961.382,67)  (707.957,19)
  Manutenção  (494.492,58)  (46.897,72)
  Materiais Didaticos  (202.733,27)  (508.557,25)
  Cessão de Direitos  -     (230.429,40)
  Impostos e Taxas  (52.379,79)  (76.534,88)
  Outras Despesas  (690.576,78)  (207.350,04)
  Resultado Financeiro  (47.531,66)  (41.552,10)
  Receitas Financeiras  8.199,70   2.563,05 
  Despesas Financeiras  (55.731,36)  (44.115,15)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  (1.095.834,63)  707.012,37 

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	(1.095.834,63)	 	707.012,37	
 Ajustes por:
  (+) Depreciação  2.023,49 
  (+) Amortização
  (+) PCLD
  (-)  Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
	 Superávit	(Déficit)	Ajustado	 	(1.093.811,14)	 	707.012,37	
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  (126.551,68)  (279.712,95)
  Mensalidades de Terceiros  300.640,89   (399.059,35)
  Adiantamento  (142.998,47)  131.924,65 
  Crédito de Pessoas Ligadas  (298.591,95)
  Impostos a Recuperar  14.397,85   (12.578,25)
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  (497.367,97)  539.967,40 
  Fornecedores de bens e serviços  26.706,44   24.439,52 
  Obrigações com Empregados  51.103,86   499.726,03 
  Obrigações Tributárias  (26.418,57)  15.801,85 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  (558.872,34)
  Adiantamento de Mensalidades
  Crédito de Pessoas Ligadas
  Outras Obrigações a Pagar  10.112,64 
Caixa	Líquido	Gerado	pelas	Atividades	Operacionais	 	(1.717.730,79)	 	967.266,82	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Outros Recebimentos por Investimentos Realizados   (68.722,50)  (50.847,65)
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
Caixa	Líq.	Consumido	pelas	Ativ.	de	Investimento	 	(68.722,50)	 	(50.847,65)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Recebimentos de Empréstimos   488.067,28   558.872,34 
  Outros Recebimentos por Financiamentos
  Pagamentos de Empréstimos  - (112.500,36)
  Pagamentos de Arrendamento Mercantil
Caixa	Líq.	Consumido	pelas	Ativ.	de	Financiamento	 	488.067,28		 	446.371,98	
Aumento	Líq.	de	Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	 	(1.298.386,01)	 	1.362.791,15	
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	no	Início	do	Período	 	1.495.745,98		 	132.954,83	
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	no	Fim	do	Período	 	197.359,97		 	1.495.745,98	
Saldo Final  (1.298.386,01)  1.362.791,15 

   2021 2020
RECEITAS  5.970.870,14   5.760.735,00 
Receitas Operacionais  5.970.870,14   5.760.735,00 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
Outras Receitas e Outras Despesas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  3.392.339,82   1.409.645,78 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  3.392.339,82   1.409.645,78 
Perda/Recuperação de Valores Ativos
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  2.578.530,32   4.351.089,22 
RETENÇÕES  -     -   
Depreciação, Amortização e Exaustão
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  2.578.530,32   4.351.089,22 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA  11.288,55   2.563,05 
Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras  8.199,70   2.563,05 
Outras Receitas  3.088,85 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  2.589.818,87   4.353.652,27 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  2.589.818,87   4.353.652,27 
Pessoal e Encargos  2.606.961,02   2.691.477,45 
Despesas com Pessoal   2.606.961,02   2.691.477,45 
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros  1.026.312,69   763.414,53 
Juros
Aluguéis  961.382,67   707.957,19 
Outros  64.930,02   55.457,34 
Impostos, taxas e contribuições  52.379,79   191.747,92 
Impostos, taxas e contribuições  52.379,79   191.747,92 
Remunetação do Capital Próprio  -     -   
Juros e aluguéis
Juros sobre capital próprio e dividendos
Superavit/Déficit	do	Exercício	 	(1.095.834,63)	 	707.012,37	

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIACAO ESCOLA ACQUARELLA MATER apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos 
auditores	independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	
necessários. São Paulo, 19 de Abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
	 Social	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2018  -     287.830,29   287.830,29 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	707.012,37		 	707.012,37	
Recursos de Superávit com Restrição   
Saldos Finais em 31.12.2019  -     994.842,66   994.842,66 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	(1.095.834,63)	 	(1.095.834,63)
Recursos de Superávit com Restrição   
Saldos Finais em 31.12.2020  -     (100.991,97)  (100.991,97)

Renata Soares Macedo - Contadora 
CRC 1SP-299.611/O-0

Rita de Cassia Santos
PRESIDENTE 

CPF: 068.973.658-40

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO	DO	RESULTADO	ABRANGENTE

Descrição 2021 2020
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO   (1.095.834,63)  707.012,37
Outros Componentes do Resultado Abrangente 
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda 
. Efeitos Tributários sobre Outros
Componentes do Resultado Abrangente 
Total 
RESULTADO	ABRANGENTE	DO	PERIODO	 		(1.095.834,63)	 	707.012,37

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO ESCOLA ACQUARELA MATER 
é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos 
moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A 
Associação tem por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desen-
volvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhe-
cimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos 
vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 
em que se assenta a vida social. 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade 
adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vincula-
das às organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como 
base de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM 
FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece 
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componen-
tes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e 
as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades 
sem finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Apuração do 
superávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As 
receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operaciona-
is são reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com 
bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e 
as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos 
pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas 
finalidades   institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado 
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do pos-
sível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter 
sua situação financeira. Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo 
prazo - Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, inclu-
indo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimônio Social - Composto pelos 
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não 
tem capital social. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equiva-
lentes de Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Bancos conta movimento 11,00  11,00 
Aplicações financeiras    197.348,97    1.495.734,98 
 197.359,97 1.495.745,98
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2022.  Os valores estão assim demon-
strados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 411.431,36 712.072,25
Líquido a receber 411.431,36 712.072,25
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, con-
tribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 56.173,57 29.467,13
Obrigações trabalhistas 1.081.658,96 1.030.555,10
Obrigações fiscais 4.956,79 31.375,36
Empréstimos / Financiamentos 117.344,90 558.872,34
 1.260.134,22 1.650.269,93
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem-
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas 
a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a 
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente 
e a receita bruta total apurada mensalmente. 9.GRATUIDADES - Valores em Gra-
tuidades concedidas, em atendimento a lei 12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 5.970.870,14 5.760.735
Total das assistências sociais e educacionais
 (992.925,00) (396.466)
Educação - -
Percentual de Aplicação 16,63% 6,88%

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.  Aos 
Associados da: ASSOCIACAO ESCOLA ACQUARELLA MATER   Opinião  Exami-
namos as demonstrações Contábeis da Associação Escola Acquarella Mater, que com-
preendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Escola 
Acquarella Mater, 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 prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade.   Base 
para Opinião  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Associação Escola Acquarella Mater, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.   Ênfase  A Entidade 
apresentou um resumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei 
12.101/2009. No entanto não foram apresentados relatórios do sistema de computa-

ção.  Outros Assuntos A Entidade não usufruiu de nenhum benefício como entidade 
filantrópica no exercício de 2020 e deu entrada no pedido de alvará em janeiro de 2021. 
E se beneficiou de imunidade no INSS Patronal em 2021 do valor de R$ 509.088,84.  
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do Auditor   A administração da Associação Escola Acquarella Mater é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as  Demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.   Em 
nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 
é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nossos 
conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção 
relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.   Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis   A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.   Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Associação Escola Acquarella Mater continuar operando, divulgado, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Associação Escola Acquarella Mater ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.   Os responsáveis pela governança da Associação Escola Acquarella Mater 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.   Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis  Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma 
garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.   Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:   Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada a 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, omis-
são ou representações intencionais.   Obtemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Associação Escola Acquarella Mater;   Avaliamos a adequa-
ção das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.   Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação 
a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional.   Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada.   Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.   São 
Paulo (SP), 22 de Abril de 2022. Francisco J. Moraes Cirino CRC - 1SP 192.297/0-8 
- Responsável Técnico

PPI segue ignorando custos 
nacionais e dolarizando 
derivados do petróleo

“Se a produção 
de petróleo e 
derivados au-

mentou utilizando basica-
mente petróleo produzido 
no Brasil, por que os brasi-
leiros continuam pagando 
preços dolarizados?”, é o 
questionamento do coor-
denador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar, ao 
se deparar com o relatório 
de produção e venda da 
Petrobras do primeiro tri-
mestre de 2022, divulgados 
pela companhia na última 
quarta-feira (27).

No documento libera-
do, a empresa comemora 
recordes na produção de 
óleo e gás em campos do 
pré-sal, além de “recorde 
de 56% de participação de 
diesel S-10 na produção 
total de diesel” e “novo 
recorde de processamen-
to de óleo pré-sal”. O re-
latório também anuncia o 
início da produção de dois 
novos poços no campo 
de Roncador, na Bacia de 
Campos, e o aumento do 
Fator de Utilização (FUT) 
nas refinarias.

Para a FUP, a política de 
preços adotada pela Petro-
bras em outubro de 2016, 
no governo do ex-presiden-
te Michel Temer, segue ig-
norando os custos nacionais 
de produção e dolarizando 
os preços dos derivados do 
petróleo. Deyvid Bacelar 
lembra que, enquanto a ges-

tão da Petrobras mantiver 
o Preço de Paridade de Im-
portação (PPI), a população 
seguirá pagando a conta dos 
acionistas. 

“Socializamos os inves-
timentos e privatizamos os 
lucros. Quem paga os di-
videndos para os grandes 
fundos de investimentos 
nacionais e internacionais 
é o povo. Por trás do su-
per lucro está o PPI, com 
reajustes dos combustíveis 
com base nas cotações in-
ternacionais do petróleo, 
variação cambial e custos de 
importação de derivados, 
mesmo o Brasil sendo au-
tossuficiente em petróleo”, 
afirma.

O constante aumento 
dos combustíveis teve o 
maior impacto em um dos 
índices que mede a inflação, 
o IPCA-15 (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo-15) de abril, com 
alta de 7,51%. A elevação 
no preço dos combustíveis 
teve influência no custo de 
demais produtos, principal-
mente alimentícios, levando 
a inflação ao maior patamar 
desde 1995. Enquanto isso, 
tudo indica que a Petrobras 
continuará obtendo super 
lucro, enriquecendo seus 
acionistas, como observa 
Henrique Jäger, consultor 
da FUP e pesquisador do 
Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep). 
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Evoltz Participações S.A.
CNPJ nº 28.037.759/0001-68

Controladora Consolidado
Ativos Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 18.416 68.075 175.423 154.372
Contas a Receber 5 - - 54.297 28.901
Impostos a recuperar 6 1.153 661 30.526 18.578
Ativos de contrato da concessão 7 - - 488.498 212.135
Dividendos Recebíveis 20 47.860 25.698 1.287 -
Depósitos vinculados 10.2 - - 15.260 -
Partes relacionadas 20 7.159 6.179 - -
Outros ativos 146 1.841 27.546 12.098
Total do Ativo Circulante 74.734 102.454 792.837 426.084
Contas a receber 5 - - 4.554 -
Depósitos vinculados 10.2 - - 39.551 37.781
Depósitos Judiciais 11.a - - 18.343 37.000
Impostos a recuperar 6 - - 16.302 15.292
Ativos de contrato da concessão 7 - - 5.177.134 1.943.663
Investimentos 8 1.982.913 2.063.469 - 820.764
Imobilizado 4.330 2.664 5.708 3.606
Intangíveis 1.635 1.110 3.052 1.990
Total do Ativo Não Circulante 1.988.878 2.067.243 5.264.644 2.860.096
Total do Ativo 2.063.612 2.169.697 6.057.481 3.286.234

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

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

Receita líquida 17 - 343 358.990 189.845
Custo de Serviços Prestados 18 - (179) (59.204) (49.931)
Lucro Bruto - 164 299.786 139.914
Receitas (despesas) operacionais
Despesas Gerais e Administrativas 18 (30.180) (5.261) (91.060) (39.646)
Resultado da combinação de negócios - 113.428 - 113.428
Outras receitas operacionais 823 31 15.099 13.952
Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (29.357) 108.362 223.825 227.648
Resultado Financeiro
Receita financeira 19 2.646 1.876 11.103 10.861
Despesas Financeiras 19 (1.274) (3.931) (134.077) (52.010)

1.372 (2.055) (122.974) (41.149)
Equivalência Patrimonial 8.2 128.191 132.228 63.054 85.427
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 100.206 238.535 163.905 271.926
Imposto de Renda e Contribuição Social 14.b
Corrente - - - 2.801
Diferido 89 (24.864) (62.057) (61.056)

89 (24.864) (62.057) (58.255)
Lucro Líquido do exercício 100.295 213.671 101.848 213.671
Atribuível a:
Acionistas da Evoltz 100.295 213.671 100.295 213.671
Resultado não controladores - - 1.553 -
Lucro básico e diluído por ação 0,06 0,28 0,14 0,28

Demonstração do resultado do exercício 
(em milhares de reais)

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

Lucro Líquido exercício 100.295 213.671 101.848 213.671
Outros resultados abrangentes - - - -
Total outros resultados abrangentes 100.295 213.671 101.848 213.671
Atribuível a:
Acionistas da Evoltz 100,295 213.671 100.295 213.671
Participações não controladores - - 1.553 -

Reserva de lucros

Nota
Capital  
Social

Reserva de capital, 
transações de capital

Reserva 
Legal

Retenção 
de lucros

Distribuições de  
dividendos adicionais

Reserva de 
Incentivo Fiscal

Reserva de  
lucros a realizar

Lucros  
Acumulados

Patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas da Evoltz

Participação Não 
controladores Total

Saldo em 31/12/2019 500.001 - 44.116 631.548 - - 275.259 - 1.450.924 39.994 1.490.918
Aumento de capital 16.1 250.000 - - - - - - - 250.000 - 250.000
Distribuição de dividendos - - - (59.356) - - (119.644) - (179.000) - (179.000)
Aquisição de participações não controladoras 1.3 - 10.970 - - - - - - 10.970 (39.994) (29.024)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 213.671 213.671 - 213.671
Destinação do lucro líquido 16.2
Reservas - - 10.684 140.912 - - - (151.596) - - -
Reserva Incentivo fiscal - - - - - 15.104 - (15.104) - -
Dividendos - - - - - - - (46.971) (46.971) - (46.971)

Saldo em 31/12/2020 750.001 10.970 54.800 713.104 - 15.104 155.615 - 1.699.594 - 1.699.594
Distribuição de dividendos intermediários - - - (142.128) - - - - (142.128) - (142.128)
Aquisição de participações não controladoras 1.3 - - - - - - - - - 880.471 880.471
Lucro líquido do exercício - - - - - - 100.295 100.295 1.553 101.848
Destinação do lucro líquido 16.2
Reservas - - 5.015 - - - - (5.015) - -
Dividendos - - - - - - - (23.820) (23.820) - (23.820)
Dividendos adcionais propostos 16.2 - - - - 71.460 - - (71.460) - - -

Saldo em 31/12/2021 750.001 10.970 59.815 570.976 71.460 15.104 155.615 - 1.633.941 882.024 2.515.965

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 100.206 238.535 163.905 271.926
Ajustes de:
PIS e COFINS Diferidos - - 1.156 188.499
Equivalência Patrimonial (128.191) (132.228) (26.290) (85.427)
Resultado amortização menos valia – combinação de negócios - - (36.764) -
Rendimentos dos Depósitos Vinculados - - (1.024) -
Remuneração de ativos de contrato de concessão - - (320.968) (235.511)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 158 - 123.992 61.205
Amortização do custo de transação - - 745 -
Depreciação e Amortização - - 151 -
Obrigações Especiais - - (887) -
Provisões para contingências - - (4.405) -
Variação no capital circulante:
Contas a Receber - 1.564 962 (16.836)
Impostos a recuperar (492) (345) 6.682 (19.471)
Ativo de contrato de concessão - - 289.297 (1.629.013)
Investimento - - - 664.760
Valor de mercado - - - 634.419
Partes relacionadas 6.179 - 5.464 -
Fornecedores (64) (1.609) (58.953) 29.649
Impostos a recolher - 12 (5.926) 7.753
Encargos Setoriais - - (9.023) -
Provisões para contingências - - (11.407) 49.199
Outros Ativos e Passivos (4.307) 8.425 (28.829) 46.448
Caixa líquido de atividades operacionais (26.511) 114.354 87.878 (32.400)
Impostos pagos - - (207) (2.974)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamento 93 - (80.841) (24.103)
Depósitos Judiciais - - 20.974 (15.479)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (26.418) 114.354 27.804 (74.956)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de Ações - (281.172) - -
Dividendos recebidos 45.900 - 45.900 -
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis (2.191) (3.442) (5.114) (4.184)
Aquisição de caixa por Cessão de controle - - 156.490
Redução de Capital controladas 142.000 195.000 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 185.709 (89.614) 197.276 (4.184)
Fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento
Captação de Empréstimos e debêntures - - 750.000 246.000
Aumento de Capital - 250.000 - 250.000
Dividendos pagos (100.000) (250.000) (190.000) (250.000)
Dividendos pagos não controladores (108.950) - (108.950) -
Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures - (27.946) (710.867) (133.577)
Custo de transação - - (7.466) -
Depósitos vinculados - - 63.254 (28.374)
Caixa líquido gerado pela (consumido nas) atividades de financiamento (208.950) (27.946) (204.029) 84.049
Aumento (Redução) líquida de caixa e Equivalentes de Caixa (49.659) (3.206) 21.051 4.909
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício 68.075 71.281 154.372 149.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício 18.416 68.075 175.423 154.372
Aumento (Redução) líquida de caixa e Equivalentes de Caixa (49.659) (3.206) 21.051 4.909

Relatório anual da Administração
 █ Mensagem da Administração

Prezados Acionistas, A Administração da Evoltz Participações S.A. (a “Companhia” ou “Evoltz”), em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. Gostaríamos de iniciar agrade-
cendo ao Conselho de Administração e aos colaboradores por todo o suporte, esforço e dedicação que permitiu que fossemos capazes de 
transformar a Evoltz, de um conjunto de ativos adquiridos da Abengoa em2018, numa verdadeira empresa operacional de administração 
de linhas de transmissão no Brasil. No entanto, a Evoltz hoje não é apenas mais uma empresa eficiente e rentável no setor. Sua excelência 
operacional e práticas de sustentabilidade corporativa, vem ganhando reconhecimento dos órgãos reguladores, dos parceiros no setor 
financeiro, de mercado de capitais e de seguros, dos fornecedores, bem como dos formadores de opinião na promoção de políticas sólidas 
em ESG relacionadas à região amazônica. E mais importante, isto tem construído uma forte cultura que persegue não só desempenho, 
mas que valoriza também a equidade, a diversidade, a transparecia e a responsabilidade social. A Companhia assumiu o compromisso de 
investir R$5,250 milhões em comunidades tradicionais da região amazônica em parceria com a IMAFLORA, por meio da Origens Brasil, rede 
premiada pela ONU (Inovação Internacional), que reúne mais de 1.700 produtores da região amazônica. O objetivo é garantir a manutenção 
e a conservação segura dos meios de subsistência de populações vulneráveis na região amazônica, fortalecendo a floresta de longo prazo 
rede de produção. Em termos de diversidade, podemos nos orgulhar de contar com cerca de 48% das posições de liderança sendo ocupadas 
por mulheres, que representam 38% do total dos colaboradores. Contamos também com 30% de colaborados não brancos. A Evoltz foi 
selecionada entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e obteve a certificação de Great Place to Work, assim com o aderiu ao 
WEP (Women’s Empowerment Principles) que tem como objetivo principal reforçar o empoderamento feminino dentro de organizações. No 
âmbito operacional e financeiro alcançamos sólidos resultados nesses últimos três anos. Resultado de um enorme esforço diretivo e geren-
cial, que consistiu em construir uma companhia e uma equipe capazes de implementar simultaneamente diferentes ações, desde a aquisição 
de participações minoritárias em diferentes concessões, otimização da estrutura de capital com mais de R$ 2 bilhões de novas emissões de 
debêntures, reestruturação da divisão de O&M (incluindo a internalização do Centro de Operações) assim como a redução das contingências 
herdadas. Os resultados dessa estratégia estão evidenciados nos índices operacionais muito melhores que a média do mercado. Apesar dos 
desafios e ainda com reflexos dos efeitos da pandemia do COVID-19 na economia e no setor de energia seguimos resilientes e garantimos, 
mesmo diante de uma nova forma de trabalho, assim como uma necessidade de reação rápida frente evolução da pandemia, a continuidade 
e qualidade, operacional e financeira da Companhia.

 █ 1. Sobre a Evoltz Participações S.A.
A Evoltz é uma holding com participação majoritária em 7 empresas, tendo em 2021, cada uma delas detentora das concessões do serviço 
público de energia elétrica. Abaixo os empreendimentos que fazem parte do Grupo Evoltz:

Compa-
nhia

Participação 
(%)

Receita anual 
permitida 
Ciclo 21/22 Extensão Linha de transmissão

Data de 
exepedição

Início da 
Concessão

Final da 
Concessão

EVZ IV 100% 22,9
35 Km TL Bateias (PR) - Curitiba (PR)

21/06/2007
03/09/2010

20/06/203752 Km TL Canoinhas (SC
São Mateus do Sul (PR) 05/09/2011

EVZ V 100% 19,5 104 Km TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 21/06/2007 21/11/2009 20/06/203743 Km TL Itararé (SP) - Jaguariaíva 30/11/2010

EVZ VI 100% 25,0
69 Km TL Campos Novos (SC) - Videira (SC)

21/06/2007
06/07/2009

20/06/203765 Km TL Dona Francisca (RS)
Santa Maria (RS) 11/08/2011

EVZ VII 100% 16,1 116 Km TL Cascavel do Oeste (PR)
Foz do Iguaçu Norte (PR) 09/10/2007 18/09/2009 08/10/2037

EVZ VIII 100% 8,9 108 Km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 16/06/2011 31/10/2014 15/06/2041

Manaus 100% 179,0 333 Km TL Oriximiná (PA) – Itacoatiara (AM) 16/10/2008 14/03/2014 15/10/2038225 Km TL Itacoatiara (AM) – Cariri (AM)
Norte 
Brasil 51% 315,0 2.411 Km TL Porto Velho (RO)

Araraquara (SP) 26/02/2009 04/11/2014 25/02/2039

 █ 2. Governança corporativa
A Evoltz está comprometida com as melhores práticas de gestão e de governança corporativa, contando com Conselho de Administração 
e Auditoria Externa: Conselho de Administração - CA: é formado por cinco membros titulares. O CA é responsável: (i) por estabelecer os 
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, (ii) por eleger e destituir os membros da Diretoria, além de supervisionar 
o exercício de suas funções (iii) por manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as contas da diretoria, 
elaborados ao término de cada exercício social, dentre outras funções. Diretoria Executiva: é constituída por três Diretores eleitos pelo Con-
selho de Administração, com mandatos de dois anos, sendo um Diretor Presidente, uma Diretora Administrativo Financeira e uma Diretora 
de Operação e Manutenção, os quais exercerão suas funções nos termos das atribuições estabelecidas no Estatuto Social. A Companhia 
estabeleceu mecanismos e práticas de prevenção, detecção de fraudes e atos ilícitos, por meio de políticas e ações, dentre as quais: (i) Política 
de Compliance; (ii) Canal de Denúncia; (iii) Código de Conduta e Ética Profissional; (iv) Política de Anticorrupção e Performance; (v) Política 
de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e (vi) Política de Prevenção de Fraudes. 

 █ 3. Desempenho econômico-financeiro
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 
aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As Demonstrações financeiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas controladas, coletivamente o “Grupo”, 
juntamente com a porção de resultados das controladas em conjunto pertinentes ao Grupo (“joint ventures”). Abaixo o desempenho das 
controladas e controladas em conjuntos no exercício de findo em 31/12/2021.
Demonstração de Resultado

Evoltz
EVZ EVZ EVZ EVZ EVZ

MTE NBTE(em milhares de reais) IV V VI VII VIII

Receita líquida - 16.075 14.251 17.180 14.634 9.584 194.086 352.988
Custo de Operações - (4.793) (5.443) (7.018) (3.728) (1.937) (7.162) (40.869)
Outras Receitas (despesas) Operacionais 823 - - (520) 113 - 13.864 3.191
Equivalência patrimonial 128.191 - - - - - - -
Despesas Gerais e Administrativas (30.180) (4.562) (3.807) (4.846) (3.838) (1.952) (41.614) (23.848)
Resultado financeiro líquido 1.372 (11.058) (2.553) (3.129) (1.506) (1.275) (45.024) (207.062)
Impostos de renda e contribuição social 89 (4.852) (4.256) (1.574) (3.313) (1.733) (44.773) (29.681)
Lucro Líquido do exercício 100.295 (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.719
EBITDA (1) 6.720 5.001 4.796 7.181 5.695 159.174 291.462
(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 
04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA consiste no 
lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas 
com depreciação e amortização.

 █ 4. Auditores Independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia adota como procedimento formal consultar os auditores 
independentes Ernst & Young Auditores Independentes, no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços 
não venha a afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. As práticas da 
Companhia na contratação de serviços de auditores independentes asseguram que não haja conflito de interesses, perda de independência 
ou objetividade. A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência para os auditores independentes 
conforme NBC PA 02 - Independência, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.267/2009. A Companhia possui 
procedimentos internos específicos de pré-aprovarão dos serviços contratados junto aos seus auditores externos, com a finalidade de evitar 
conflito de interesse ou perda de objetividade de seus auditores independentes. São adotados os seguintes princípios para pré-aprovarão: (a) 
o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na Companhia; e (c) o auditor não deve 
promover os interesses da Companhia. Adicionalmente, a Companhia reitera que não há transferências relevantes de serviços ou recursos 
entre os auditores e partes relacionadas com a Companhia, conforme definidas na Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronuncia-
mento Técnico CPC 05(R1).
A Administração

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

Passivos
Fornecedores 9 750 814 10.171 36.542
Empréstimos e Financiamentos 10 - - - 103.153
Debêntures 10 - - 163.287 37.042
Impostos a pagar 72 72 7.466 7.326
Provisões 11 - - 12.205 10.887
PIS e COFINS Diferidos 15 - - 5.058 1.739
Encargos Setoriais 12 - - 5.770 10.578
Dividendos a pagar 25.173 66.822 30.227 66.822
Outros passivos 7.406 6.035 7.826 5.816
Total do Passivos Circulante 33.401 73.743 242.010 279.905
Fornecedores 9 - - 47.779 1.296
Empréstimos e Financiamentos 10 - - - 429.097
Debêntures 10 - - 2.137.072 351.049
Impostos a pagar - - 259 498
Provisões 11 - - 107.305 69.010
Impostos Diferidos 14.a 396.270 396.359 442.782 195.238
PIS e COFINS Diferidos 15 - - 557.851 253.201
Obrigações Especiais 13 - - 6.458 7.345
Total do Passivos Não Circulante 396.270 396.359 3.299.506 1.306.734
Patrimônio Líquido
Capital 16.1 750.001 750.001 750.001 750.001
Reserva de incentivo fiscal 15.104 15.104 15.104 15.104
Reserva de Lucro 868.836 934.490 868.836 934.490

1.633.941 1.699.595 1.633.941 1.699.595
Participações de não controladores - - 882.024 -
Patrimônio Líquido 1.633.941 1.699.595 2.515.965 1.699.595
Total do Passivos e Patrimônio líquido 2.063.612 2.169.697 6.057.481 3.286.234

Demonstração dos fluxos de caixa 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente 
(em milhares de reais)

 █ 1. Contexto Operacional

A Evoltz Participações S.A., (“Companhia” ou “Evoltz”), anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A., 
é uma Companhia privada constituída e sediada no Brasil, fundada no dia 26/06/2017. A Companhia tem por objeto social o investimento 
e participação em outras em outras sociedades, como socia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, que desempenham atividades 
de geração ou transmissão de energia, assim como outras atividades de infraestrutura correlatas. 1.1. COVID-19. A Companhia vem 
acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis riscos de 
inadimplência em função ruptura de fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, considerando o estágio atual da COVID-19, a Companhia 
não identificou efeitos significativos que possam impactar o negócio e/ou quaisquer evidências de riscos de a serem divulgadas em com-

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
paração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da Companhia 
continua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários. Ações de Responsabilidade Social. A controlada Norte 
Brasil Transmissora de Energia está promovendo o investimento de R$ 5,25 milhões em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e 
de agricultura familiar em dois territórios do estado do Pará (Calha do Norte do Rio Amazonas e Terra do Meio), em parceria com o Imaflora, 
por meio da rede Origens Brasil. Trata-se de uma rede premiada pela ONU (Inovação Internacional), que reúne mais de 1.700 produtores 
na Amazônia (quilombolas, extrativistas e povos indígenas). Em 24/04/2020, a Companhia, através do EVZ VIII, aprovou o apoio às comu-
nidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e agricultura familiar em Calha do Norte do Rio Amazonas e Terra do Meio em 
Altamira, através de uma doação de R$ 689. 1.2. Concessões. As controladas têm por objeto social principal operar concessões de serviços 
públicos de transmissão de energia por um período de 30 anos.



Empresa
Percentual de 

participação (%)
Receita Anual Ciclo 20-
21 (milhões de Reais)

Receita Anual Ciclo 21-
22 (milhões de Reais)

Comprimen-
to (KM) Linha de Transmissão

Data de  
Despacho

Início da 
Concessão

Fim da  
Concessão

EVZ IV 100% 21,2 22,9 35 Km TL Bateias (PR) - Curitiba (PR) 21/06/2007 03/09/2010 20/06/203752 Km TL Canoinhas (SC) - São Mateus do Sul (PR) 05/09/2011

EVZ V 100% 18,1 19,5 104 Km TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 21/06/2007 21/11/2009 20/06/203743 Km TL Itararé (SP) - Jaguariaíva 30/11/2010

EVZ VI 100% 21,9 25,0 69 Km TL Campos Novos (SC) - Videira (SC) 21/06/2007 06/07/2009 20/06/203765 Km TL Dona Francisca (RS) - Santa Maria (RS) 11/08/2011
EVZ VII 100% 14,7 16,1 116 Km TL Cascavel do Oeste (PR) - Foz do Iguaçu Norte (PR) 09/10/2007 18/09/2009 08/10/2037
EVZ VIII 100% 7,6 8,9 108 Km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 16/06/2011 31/10/2014 15/06/2041

MTE 100% 171,0 179,0 333 Km TL Oriximina (PA) -Itacoatiara (AM) 16/10/2008 14/03/2014 15/10/2038224 Km TL Itacoatiara (AM) – Cariri (AM)
NBTE 51% 291,5 315,0 2.411 Km TL Porto Velho (RO) - Araraquara (SP) 26/02/2009 04/11/2014 25/02/2039

por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes 
ativos financeiros. ■ Custo Amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo 
custo amortizado quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gera 
fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do 
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Em 31/12/2021 e 2020, os principais ativos financeiros classificados 
nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual. ■ Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a serem obriga-
toriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam 
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A Companhia não possui ativos financeiros com essas características. b) Redução 
ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” 
do CPC 38 por um modelo prospectivo de perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumen-
tos patrimoniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo finan-
ceiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são 
transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida 
pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo 
separado. 2.4.2. Passivos Financeiros. a) Classificação inicial e mensuração. Os passivos finan-
ceiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é 
classificado ao VJR se for classificado como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou 
caso seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao 
VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa 
de juros, são reconhecidos no resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desre-
conhecimento de passivos Financeiros. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do 
passivo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença 
entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer 
ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.4.3. 
Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e sua quantia lí-
quida apresentada na declaração de posição financeira quando, e somente quando, a Empresa 
possui direito legal de compensar estas quantias e busca liquidá-las de forma líquida ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4.4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e 
Equivalentes de Caixa incluem disponibilidades, depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com 
maturidades originais de até três meses a partir da data contratual. Os equivalentes de caixa são 
coletados para atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros 
fins. 2.5. Ativos de Contrato de Concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de 
Energia Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a controladas e 
controladas em conjunto do Grupo regulamentam a exploração dos serviços públicos de trans-
missão pela Companhia. Conforme referido no acordo, a obrigação de Desempenho da Empre-
sa é manter e operar a infraestrutura de transmissão mantendo-a disponível para usuários e re-
cebe prestações chamadas de Receita Anual Permitida (RAP) pela duração do acordo de 
concessão de serviços. Estas receitas amortizam os investimentos feitos nesta infraestrutura de 
transmissão. Quaisquer investimentos não amortizados geram o direito a indenização pelo Poder 
Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao fim do acordo de concessão de 
serviços. O direito a prestações pelos bens e serviços é condicionado ao cumprimento com as 
obrigações de desempenho e as quantias desta prestação são classificadas como ativos contra-
tuais referentes a concessão. A receita da infraestrutura de transmissão é mensurada conforme 
a seguir: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destina-
da ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções 
iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações po-
sitivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no mo-
mento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou 
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa defi-
nida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no mo-
mento inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o 
risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação 
e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de per-
formance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da 
fase de construção.  (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o Ativo de contrato 
de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir 
da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do Ativo de contrato de concessão, utili-
zando a taxa implícita definida no início do contrato. A taxa busca precificar o componente finan-
ceiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alterações 
posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide sobre os montantes a receber dos 
fluxos futuros de recebimentos de caixa. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de 
transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a 
receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os va-
lores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS con-
forme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da 
rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do 
prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. 2.6. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de even-
tos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. Impostos renda e contribuição social 
correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período com-
preendem os impostos correntes e diferidos. A Administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em 
que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de 
renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto 
de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão 
para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tribu-
tável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e contribuição social di-
feridos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as 
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas demonstrações fi-
nanceiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses impostos 
diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Benefício 
fiscal – Lucro da exploração. As controladas MTE, EVZ VIII e NBTE têm incentivo fiscal gerado 
pelas operações conduzidas no Norte, conferidos pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, que representa uma redução de 75% do imposto salarial. O incentivo é 
calculado com base no lucro tributável da atividade incentivada (imposto de renda operacional) 
e leva em conta na demonstração do resultado e destinado à reserva de lucros no patrimônio lí-
quido. Em virtude do benefício concedido, as controladas possuem algumas obrigações dentre 
as quais destacamos: (i) cumprir a legislação trabalhista e social e das normas de proteção e 
controle do meio ambiente; (ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente 
ligada à operação na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de lucros com o 
valor resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo ou 
aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do valor do im-
posto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do incentivo e da obri-
gação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a Companhia tiver 
deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído como rendi-
mento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação anual da declaração de rendimentos, indi-
cando o valor da redução correspondente ao exercício, observadas as normas em vigor sobre a 
matéria. 2.8. Capital Social. O capital social da Companhia é composto de ações ordinárias, 
classificadas como patrimônio líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado 
dividindo-se o resultado do exercício pela quantidade média ponderada de ações em circulação 
no exercício. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía instrumentos financeiros conver-
síveis em ações, logo o lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 2.10. Dividendos. Os dividen-
dos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do exercício, 
com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que estes são devida-
mente aprovados pelos acionistas. 2.11. Novas normas e Interpretações ainda não efetivas. 
(a) Revisadas e Vigentes: • CPC 15 (R1) (IFRS 3) – Combinação de negócios; • CPC 00 (R2) – 
Estrutura conceitual para relatório financeiro; • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) – Definição 
e omissão material; • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos; • CPC 38 (IAS 39) – Instrumentos 
financeiros: Reconhecimento e Mensuração; • CPC 40 (R1) (IFRS 7) – Instrumentos financeiros: 
Evidenciação; • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros: A administração da Companhia e de 
suas controladas avaliaram as normas supracitadas e não identificaram impactos materiais nestas 
informações financeiras interinas. (b) Revisadas e não vigentes: • CPC 11 (IFRS 17) – Contra-
tos de Seguro; • CPC 26 (IAS 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificações de 
passivos circulante e não circulante). Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, 
norma ainda não emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administração da Companhia 
está em processo de análise dos impactos dos demais pronunciamentos acima destacados.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiên-
cia histórica e em outros fatores. incluindo expectativas de eventos futuros. consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. As estimativas. julgamentos e premissas utilizadas pela Administração da 
Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas demonstrações financeiras estão 
contempladas a seguir: 3.1. Ativo de Contrato de Concessões. No contrato de concessão 
da Companhia estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a 
obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos. ou pelo 
seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura 
construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O Ativo de contrato de conces-

são se origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação. sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo desta constituição. porém o recebimento do fluxo de caixa está 
condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a 
Companhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção do projeto. mas só fará 
jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendimento. O 
valor do Ativo de contrato de concessão é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de 
caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão. ou na sua prorrogação. 
e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de 
caixa são definidos a partir da RAP. Estes recebimentos amortizam os investimentos e eventuais 
investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Con-
cedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determi-
nação do Ativo de contrato de concessão da concessão são as seguintes: ■ Ativos de contrato 
de concessão indenizáveis - a Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão 
ainda não amortizados. como Ativo de contrato de concessão. determinado com base nas taxas 
de depreciação aprovadas pela ANEEL. tendo como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato 
de concessão amortizável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações. reforços ou 
melhorias da infraestrutura de transmissão são registradas como Ativo de contrato de concessão. 
■ Remuneração do Ativo de contrato de concessão – Juros reconhecidos pelo método linear 
com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmis-
são. ■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços 
de implementação da infraestrutura. é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo 
e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura. ■ Receita de 
operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão 
de energia elétrica. 3.2. Provisões para riscos fundiários, ambiental, tributários, trabalhis-
tas, regulatórios e cíveis. 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 disponí-
veis. as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias. tais como prazo de prescrição aplicável. conclusões de inspeções fis-
cais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.  
3.3 Redução ao valor recuperável (“impairment”). Ativos financeiros (incluindo rece-
bíveis) –  um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado 
a cada data de apresentação para apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em 
nenhum dos períodos apresentados. Ativos não financeiros – Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e a contribuição social diferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recupe-
rável. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios 
apresentados. 3.4. Demonstração de Fluxo de Caixa (“DFC”). Demonstração dos Fluxos de 
Caixa (“DFC”) A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está 
apresentada de acordo com a Deliberação CVM n°. 641. de 7/10/2010. que aprovou o pronun-
ciamento contábil CPC 03 (R2) (IAS 7) – Demonstração dos Fluxos de Caixa. emitido pelo CPC.

 █ 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Recursos na conta corrente 53 30 5.422 10.474
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 18.363 68.045 170.001 143.898

18.416 68.075 175.423 154.372
 █ 5. Contas a Receber

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Concessionárias e Permissionárias 60.970 29.183
Outras contas a receber - 4.279
Provisão da parcela variável por indisponibilidade (2.119) (4.561)

58.851 28.901
Circulante 54.297 -
Não circulante 4.554 -
Contas a receber referentes a concessionários e Permissionárias possuem juros bonifica-
dos e são geralmente com prazos de 15 a 45 dias. As contas a receber estão distribuídos por
vencimento. conforme a seguir: Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Devido 54.297 25.849
Vencida até 90 dias 271 212
Vencida por mais de 90 dias 4.554 3.122

 █ 6. Impostos a recuperar
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Impostos de renda e
 contribuição social (i) 1.152 660 26.304 14.841
Outros Impostos Recuperáveis 1 1 4.222 3.737

1.153 661 30.526 18.578
Não circulante
Impostos de renda e
 contribuição social (ii) - - 16.302 15.292

- - 16.302 15.292
(i) Referem-se basicamente a saldos negativos de imposto de renda e contribuição social os quais 
são atualizados monetariamente e podem ser compensados com qualquer imposto ou contribui-
ção administrada pela Receita Federal (“RFB”). Em adição aos saldos negativos a Companhia possui 
registros no longo prazo pedidos de restituição junto a RFB que estão pendentes de deferimento.

 █ 7. Ativos de Contrato de Concessão 
Segue abaixo a movimentação dos ativos de contrato de concessão do Grupo em 2021:

Consolidado 
31/12/2021

Consolidado 
31/12/2020

Saldo inicial 2.155.798 420.729
Aquisição de controle MTE - 2.141.036
Adição Norte (i) 3.508.991 -
Alocação Menos Avalia (80.808) (439.489)
Acréscimo ao ativo do contrato - seccionamento (ii) - 7.429
Remuneração de ativos de contrato de concessão 569.613 235.510
Amortização de ativo de contrato de concessão (487.962) (209.417)
Saldo final 5.665.632 2.155.798
Corrente 488.498 212.135
Não circulante 5.177.134 1.943.663
(i) Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.2. com base no acordo de acionistas a Norte 
Brasil passa a ser controlada da Evoltz. (ii) Refere-se ao seccionamento doado pela COPEL em 
15/07/2019 na qual fora reconhecido por meio de uma Resolução de Autorização da Aneel em 
26/05/2020 como instalações de transmissão estabelecendo a RAP e o período de concessão 
igual ao do contrato principal caracterizando-o como ativo do contrato. Contrato de Concessão 
de Serviço. As principais características do Contrato de Concessão de Serviço para os serviços 
de transmissão pública para construção. operação e manutenção de instalações de transmissão 
estão descritas abaixo: ■ Receita Anual Permitida - RAP - A prestação de serviços de trans-
missão pública será fornecida através de pagamento ao transmissor da RAP a ser recebida. 
desde a data de disponibilidade de operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é 
ajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). ■ Receita 
de Operações. Manutenção e Construção - Para fornecimento das instalações de transmis-
são para operação comercial. o transmissor terá direito a faturamento anual para operação. 
manutenção e construção. reajustada e revisada anualmente. ■ Parcela Variável - A receita de 
Operação manutenção e construção estará sujeita a um desconto. com base em uma redução 
mensal. que reflete a condição de disponibilidade das instalações de transmissão. de acordo 
com a metodologia definida no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST). A 
porção referente ao desconto anual para indisponibilidade não deverá exceder 12.5% da RAP 
para a operação. manutenção e construção do transmissor. referente ao exercício contínuo por 
12 meses antes do mês de ocorrência de indisponibilidade. incluindo este mês. Caso o limite 
acima seja excedido. o transmissor estará sujeito a multa. imposta pela ANEEL de acordo com a 
Resolução 318/98. na quantia máxima para infração de 2% do faturamento anual para opera-
ção. manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à anotação no auto de infração.  
■ Ativo de contrato Indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Referentes ao 
Serviço Público de Energia Elétrica - no período final do acordo de concessão. a extinção da 
concessão é totalmente determinada, ao passo que a ANEEL deverá ceder um contrato até a 
sucessão de um novo transmissor, a seu exclusivo critério. O término da concessão determinará 
automaticamente a reversão dos ativos ligados ao serviço ao Poder Concedente, com retiradas 
e avaliações, além da determinação da quantia de compensação devido ao transmissor, ob-
servando as quantias e datas de incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos 
ativos reversíveis será o valor resultante de um inventário realizado pela ANEEL ou por um agente 
especialmente designado, e seu pagamento será feito com os fundos fornecidos pela Reserva 
Global de Reversão - RGR. de acordo com o artigo 33 do Decreto n° 41019/57 dos Serviços de 
Energia Elétrica e o Artigo 4 da Lei 5655/71, conforme alterado pelo Artigo 9 da Lei 8631/93. A 
Gerência entende que a melhor estimativa para a quantia de indenização é o valor residual da 
propriedade. ■ Renovação ou Rescisão – Ao exclusivo critério da ANEEL. e a fim de garantir a 
continuidade e qualidade do serviço público. o prazo da concessão pode ser prorrogado por, no 
máximo, um ano. de acordo com as determinações do parágrafo 3 do Artigo 4 da Lei 9074/95. 
mediante solicitação do transmissor. Qualquer prorrogação do período de concessão deverá 
estar sujeito ao interesse público e para revisar as condições estipuladas no contrato de conces-
são. ■ Aspectos Ambientais - Independente de outros requisitos do órgão de licenciamento 
ambiental. o transmissor deverá implementar medidas compensatórias. da forma prescrita no 
artigo 36 da Lei 9985/00. que determina o “reparo de danos ambientais causados pela destruição 
de florestas e outros ecossistemas”. a serem detalhados na apresentação do Projeto Ambiental 
Básico. de sua responsabilidade. para o órgão competente. que também apresenta os requisi-
tos das agências ambientais dos Estados onde as Linhas de transmissão serão implementadas.  
■ Descumprimento de penalidades - Em caso de falha no cumprimento das penalidades 
impostas por infração. ou notificação ou determinação da ANEEL e procedimentos de rede. para 
regulamentação da prestação de serviços. a concessão poderá prescrever. da forma estabele-
cida na lei e no contrato de concessão. sem prejuízo à determinação das responsabilidades do 
transmissor ao Poder Concedente. ANEEL e usuários e terceiros. e das indenizações aplicáveis. 
Alternativamente à declaração de confisco. a ANEEL poderá propor a expropriação do bloco de 
ações de controle do transmissor e levando a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão 
será a quantia líquida devida em caso de confisco. Os controladores serão controlados a partir da 
quantia calculada. a quantia equivalente às suas respectivas participações.

 █ 8. Investimentos
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Investimentos em controladas 1.982.913 1.242.705 - -
Investimentos em controladas em conjunto                             - 820.764 - 820.764

1.982.913 2.063.469 - 820.764

1.3. Aquisição acionária da Controladora da Companhia. Em 7/05/2021, o fundo de 
investimento Seville Fundo de Investimento em participações multiestratégia (“Seville”), acio-
nista do controlador da Companhia, a Evoltz Participações S.A (“Evoltz”)., assinou contrato 
de compra e venda da totalidade de suas ações com a Leovac Participações S.A (“Leovac”)., 
uma sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Em 
29/07/2021, após concluída todas as condições precedentes, foi finalizado a transferência 
da totalidade das ações detidas pela Seville à Leovac Participações S.A. Em razão da aqui-
sição do controle acionário a ação detida pela TPG Seville SPV, LLC foi transferida à Evoltz 
Participações S.A.. Em 12 de julho, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte 
(“Eletronorte”) comunicou formalmente à Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”) sua decisão de 
exercer seu direito de venda conjunta (tag along) da sua participação acionária de 49% na 
Norte Brasil (“NBTE”) em função da troca de controle indireta nessa companhia, conforme 
previsto no acordo de acionista com a Evoltz. A transação estava sujeita ao cumprimento de 
condições precedentes usuais, assim como a da operação de venda da própria Evoltz, que se 
deu em 29/07/2021. Em 23/09/2021 foi concluída a aquisição dos 49% de participações da 
Eletronorte pela Leovac Participações S.A. (“Leovac”), uma sociedade controlada por fundos 
geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board, após a assinatura do Contrato de Compra 
e Venda de Ações. 1.4.  Combinação de negócios. MTE - Aquisição. A Evoltz Participa-
ções S.A. se tornou acionista na Manaus Transmissora de Energia S.A no início de 2018, com 
participação de 50,5%. A Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) já era acionista com 
participação de 49,5%. Dentro do escopo do Processo de Venda Competitiva nº 01/2019 
organizado pela Eletrobrás no dia 25/07/2019, a Diretoria da Eletrobras aprovou uma oferta 
vinculativa no 17/04/2020 realizada pela Evoltz para aquisição de ações na Eletrobras a um 
preço de aquisição de R$ 251.000. No dia 28/04/2020, um contrato foi assinado para compra 
e venda de ações e outros ajustes entre a Empresa e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
Eletrobras, considerando o preço supracitado e condições pregressas específicas, que deve 
ser rescindido após a aprovação dos órgãos autorizados, nomeadamente a ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) e o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). No 
dia 30/04/2020, conforme a compra e venda de ações e outros ajustes, cláusula 4, item (i), a 
Empresa fez o pagamento totalizando R$ 24.901, equivalente a 10% do contrato, em vista do 
valor ajustado estabelecido no contrato supracitado. Além disso, no dia 3/09/2020, a porção 
restante foi regularizada, na quantia de R$ 226.202.

Valores de Mercado de ativos e
 passivos na data de aquisição

Manaus
Valor 

Contábil
Valores de  

Mercado Ajuste
Valor de 
Mercado

Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa 55.703 - 55.703
Contas a Receber 17.225 - 17.225
Impostos recuperáveis 17.666 - 17.666
Impostos diferidos 226.241 - 226.241
Ativos contratuais referentes a concessão 2.143.384 (417.069) 1.726.315
Outros Ativos 61.949 - 61.949

2.522.168 (417.069) 2.105.099
Passivos
Fornecedores 35.368 - 35.368
Empréstimos e Financiamentos 662.396 - 662.396
Impostos a pagar 6.426 - 6.426
Impostos diferidos 413.129 - 413.129
Provisões 1.573 24.646 26.219
Dividendos 8.593 8.593
Outros passivos 77.895 - 77.895

1.205.380 24.646 1.230.026
Total de ativos identificáveis, líquidos 1.316.788 (441.715) 875.073
Valor justo da parcela adquirida (49,50%) 507.303
Contraprestação transferida pela aquisição 251.103
Ganho por compra vantajosa 256.652
Perda na remensuração na aquisição do controle (*) (147.223)
Conforme contrato de compra e venda de ações assinado em 28/04/2019 com todas as condi-
ções suspensivas ultrapassadas em 3/08/2020, data de fechamento da operação e, portanto, o 
balancete do dia 31/08/2020 serve como data base para o relatório de combinação de negócios. 
(*) Conforme exigido pelo pronunciamento técnico CPC 15 (R1), em uma combinação de negó-
cios realizada em etapas, o adquirente deverá remensurar a participação mantida anteriormente 
pelo valor de mercado na data de obtenção do controle (data de aquisição) e deverá reconhecer 
na renda para o período os ganhos ou perdas resultantes, se houver. Evoltz IV – Aquisição de 
Participação Minoritária. O Acionista COFIDES Inversion e Desarollo’s (“COFIDES”) detentor de 
23,54% de participação na EVZ IV, aprovou uma oferta vinculante no dia 07/07/2020 realizada 
pela Evoltz para aquisição de suas ações para um preço de aquisição de EUR 4.521 mil. No dia 
29/09/2020, um contrato de compra de ações foi celebrado para aquisição de 23,57% das ações 
ordinárias de titularidade da Compañia Española de Financiación del Desarrollo S.A. - COFIDES 
com preço de aquisição de R$ 30 milhões. A transação foi aprovada pelos órgãos competentes 
no dia 22/09/2020, pela Aneel, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Prestação paga ao acionista minoritário 30.069
Valor de livros da participação adicional adquirida (41.039)
Diferença reconhecida em lucros acumulados (10.970)

 █ 2. Base da Preparação e Consolidação
2.1. Base da Preparação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Compa-
nhia (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implementadas no Brasil pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As mesmas foram autorizada pela 
Diretoria e Conselho de Administração no dia 31/03/2022. 2.2. Base da Consolidação. As 
Demonstrações financeiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas 
controladas, coletivamente o “Grupo”, juntamente com a porção de resultados das controladas 
em conjunto pertinentes ao Grupo. a) Subsidiárias. Uma subsidiária é uma entidade controlada 
pelo Grupo. O Grupo controla uma entidade quando o Grupo é exposto a, ou possui direito a, 
retornos variáveis de seu envolvimento com a entidade e possui a habilidade de afetar estes re-
tornos através de seu poder sobre o investido. Especificamente, o Grupo controla uma subsidiá-
ria se, e somente se, o Grupo tiver: ■ Os poderes sobre a subsidiária (isto é, direitos existentes que 
dão ao Grupo a habilidade de direcionar as atividades relevantes para o negócio do referido in-
vestidor); ■ Exposição, ou direitos, a retornos variáveis decorrente do envolvimento com o inves-
tidor; ■ Capacidade de usar seu poder sobre o investidor para afetar seus retornos. Geralmente, 
presume-se que a maioria dos direitos de votação resulta em controle. A fim de apoiar esta su-
posição, quando o Grupo possui menos da maioria na votação ou direitos similares de um inves-
tido, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias relevantes ao avaliar se possui poder sobre 
um investido, incluindo: ■ O(s) arranjo(s) contratual(ais) com outros titulares de voto do investido; 
■ Direitos oriundos de outros arranjos contratuais; ■ Direitos de voto do Grupo e direitos de voto 
potenciais. O Grupo reavalia se possui controle de um investido ou não, se fatos ou circunstâncias 
indicarem que há mudanças a um ou mais dos três elementos de controle. A consolidação de 
uma subsidiária começa quando o Grupo obtém controle sobre a subsidiária e termina quando 
o Grupo perde controle da subsidiária. Ativos, passivos, lucros e despesas de uma subsidiária 
adquirida ou liquidada durante o ano são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas 
a partir da data que o Grupo recebe controle até a data que o Grupo deixa de controlar a subsi-
diária. Lucros e prejuízos e cada componente de OCI são atribuídos aos proprietários do capital 
próprio do Grupo e ações em participações minoritárias, mesmo se isto resultar nas participações 
minoritárias terem saldo de déficit. Quando necessário, ajustes serão feitos aos demonstrativos 
financeiros das subsidiárias para alinhar as políticas de contabilidade com as políticas de contabi-
lidade do Grupo. Todos os ativos e passivos dentro do Grupo, patrimônio, lucros, despesas, e 
fluxo de caixa referente a transações entre membros do Grupo são completamente eliminados 
na consolidação. Uma mudança de participação societária para uma subsidiária, sem perda de 
controle, é contabilizada como operação de patrimônio. Se o Grupo perder controle sobre uma 
subsidiária, ele deixa de reconhecer os ativos relacionados (incluindo fundo de comércio), passivos, 
ações em participações Minoritárias e outros componentes de patrimônio, enquanto qualquer 
prejuízo ou ganho resultante é reconhecido como lucro ou prejuízo. Qualquer investimento re-
tido é reconhecido no valor de mercado. As controladas do Grupo são a Evoltz IV São Mateus 
Transmissora de Energia S.A. (“EVZ IV”), Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. (‘EVZ 
V’), Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VI”), Evoltz VII Foz Iguaçu Trans-
missora de Energia S.A. (“EVZ VII”) Evoltz VIII. Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VIII”), Manaus 
Transmissora de Energia S.A. (“MTE”) e Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“NBTE”). b) 
Acordos conjuntos. Os acordos conjuntos incluem acordos contratuais em que duas ou mais 
partes têm controle conjunto e quando as decisões relativas às atividades relevantes da entidade 
requerem consentimento unânime. As operações conjuntas são empreendimentos controlados 
em conjunto, onde as partes têm direitos sobre os ativos e obrigações subjacentes para os passi-
vos subjacentes relacionados ao acordo. O Grupo contabiliza sua participação nos ativos, passivos, 
receitas e despesas de qualquer acordo. Joint ventures compreendem arranjos onde as partes do 
arranjo têm direitos sobre os ativos líquidos. Estes são contabilizados usando o método da equi-
valência patrimonial. Conforme nota explicativa 1.3 a participação acionária de 49% detida pela 
Eletronorte na NBTE foi adquirida pela Leovac em 23/09/2021. Com isso a Administração da 
Companhia avaliou com base no acordo de acionistas firmado pela Companhia e seu acionista 
controlador (“Leovac”) se nos termos desse acordo de acionista possui controle, controle con-
junto ou influência significativa sobre a referida entidade. A assinatura do referido acordo de 
acionistas não incluiu ou prevê pagamentos ou transferências de recursos entre da Companhia 
a Leovac. A Companhia detém a maioria do capital com direito a voto e desta forma, não haven-
do disposição em contrário no âmbito do acordo de acionistas firmado em setembro de 2021, 
possui votos suficientemente dominantes para ter o poder de direcionar as atividades dessa en-
tidade. Como resultado, a Companhia passa a consolidar a entidade a partir da data de conclusão 
da operação. Moeda Funcional e Moeda de apresentação. As demonstrações financeiras 
do Grupo são mensuradas e apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apre-
sentação da Companhia. Principais Políticas de Contábeis. O Grupo aplicou as políticas de 
contabilidade descritas abaixo de forma consistente a todos os anos apresentados nestes de-
monstrativos financeiros, exceto disposto em contrário. 2.3. Combinação de Negócios. Com-
binação de Negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisi-
ção é medido pela soma da prestação transferida, que é medida pelo valor de mercado na data 
de aquisição e pelo valor de qualquer participação acionária minoritária neste adquirido. Para 
cada combinação de negócios, o Grupo decide mensurar a participação minoritária na empresa 
adquirida pelo valor de mercado e a participação proporcional adquirida da Empresa nos ativos 
líquidos identificáveis. Os custos relacionados à aquisição são registrados como efetuados e in-
cluídos nas despesas administrativas. Quando o grupo adquire um negócio, ele avalia os ativos e 
passivos financeiros assumidos para classificação e designação correta de acordo com os termos 
contratuais, circunstâncias econômicas e condições pertinentes na data de aquisição. Isto inclui 
a separação dos derivativos integrados nos contratos de hospedagem pela parte adquirida. O 
valor de Mercado na data de aquisição será reconhecido por qualquer prestação contingente a 
ser transferida pela sociedade incorporadora. Uma prestação contingente classificada como 
patrimônio líquido não é remensurado e a liquidação posterior é contabilizada como parte do 
patrimônio líquido. Uma consideração contingente classificada como um ativo ou passivo, que 
é um instrumento financeiro e dentro do escopo dos instrumentos financeiros do IFRS 9, é men-
surado pelo valor de Mercado com as mudanças no valor de mercado reconhecidas no resultado, 
de acordo com o IFRS 9. Outras considerações contingentes que não façam parte do escopo do 
IFRS 9. 2.4. Instrumentos Financeiros. Um instrumento Financeiro é um contrato que origina 
um ativo financeiro de uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio 
de outra entidade. 2.4.1. Ativos Financeiros. a) Reconhecimento inicial e mensuração. Ativos 
financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo 

8.1. Informações de Investimento 31/12/2021
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE

Patrimônio Líquido (*) 94.760 81.732 123.042 77.578 53.764 1.248.571 1.800.048
Lucro (prejuízo) do  exercício (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.717
% Participação: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.0%
Classificação Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada

31/12/2020
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE

Patrimônio Líquido (*) 105.951 83.542 122.413 74.512 50.621 1.335.672 1.848.326
Lucro (Prejuízo) do exercício (2.734) 3.247 2.256 5.327 2.103 67.358 142.923
% Participação 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%
Classificação Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada
(*) Patrimônio líquido sem considerar o percentual de participação (ações) da Evoltz.
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8.2. Investimentos em controladas Controlada
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE (*) Total

Saldo em 31/12/2020 53.578 35.878 66.599 46.257 16.923 1.023.470 820.764 2.063.469
Equivalência Patrimonial (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 27.905 91.426
Redução do capital (2.000) - - - - (140.000) - (142.000)
Amortização menos valia - combinação de negócios 3.190 2.903 3.400 1.721 1.626 17.683 6.242 36.765
Dividendos - - - - - (16.477) (6.627) (23.104)
Reversão de dividendos - - 534 1.265 458 - - 2.257
Dividendos pagos - - - - - - (45.900) (45.900)
Saldo em 31/12/2021 45.578 36.973 70.626 51.605 21.694 954.053 802.384 1.982.913
■ Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.2 – Base e preparação de Consolidação, em 23 de setembro a Evoltz Participações passou a 
ter controle sobre a NBTE consolidando-a a partir dos resultados posteriores.
8.3. Informações sobre controladas 31/12/2021
Balanço Patrimonial Nota EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Caixa e equivalentes de caixa 10.671 11.699 11.938 7.367 5.736 53.536 56.060
Contas a Receber 1.555 1.377 2.266 1.637 825 16.204 30.433
Depósito vinculados - - - - - - 15.260
Tributos Recuperar 162 134 371 106 423 11.189 16.988
Ativos de contrato da concessão 20.873 17.399 22.623 11.728 7.359 146.070 262.446
Antecipação de dividendos - 476 - 464 - - 811
Partes Relacionadas - - 1 - - - -
Outros Ativos Circulantes 1.063 217 306 531 105 12.095 12.663
Total de Ativos Circulantes 34.324 31.302 37.505 21.833 14.448 239.094 394.661
Ativo do contrato de concessão 161.481 128.547 195.650 115.763 75.078 2.059.063 3.312.453
Contas a Receber 238 183 190 1.899 66 804 1.174
Depósito vinculados (a) - - - - - - 39.551
Imobilizado 176 235 207 185 233 - 342
Intangível 501 70 81 55 44 292 374
Depósitos judiciais 52 - - 332 - 15.833 2.126
Impostos recuperáveis 2.380 519 2.324 1.581 - 7.383 2.115
Total de Ativos Não-Circulantes 164.828 129.554 198.452 119.815 75.421 2.083.375 3.358.135
Fornecedores 512 330 378 362 205 2.604 5.025
Debêntures (a) 11.208 7.159 8.211 5.619 2.171 63.876 65.043
Partes Relacionadas 618 564 702 468 207 4.566 79
Dividendos a pagar - - - 561 241 39.678 12.995
Impostos a pagar 226 171 238 160 331 2.184 4.085
PIS COFINS Diferidos - - - - 145 1.383 3.529
Provisões (1) - - - - 8.820 3.385
Encargos Setoriais 1.163 143 178 132 62 1.496 2.596
Outros Passivos Circulantes 3 2 2 1 - 419 -
Total de Passivos Circulantes 13.729 8.369 9.709 7.303 3.362 125.026 96.737
Debêntures (a) 64.843 40.761 51.234 24.346 21.902 672.540 1.261.446
Fornecedores - - - - 1.004 - 46.775
Títulos a Recolher - - - - 259 - -
Provisões 1.255 4.159 3.749 478 1.106 22.729 13.299
Impostos diferidos 24.565 25.835 48.223 25.485 8.472 253.603 534.491
Outros Passivos Não-Circulantes (b) - - - 6.458 - - -
Total de Passivos Não-Circulantes 90.663 70.755 103.206 56.767 32.743 948.872 1.856.011
Patrimônio Líquido 94.760 81.732 123.042 77.578 53.764 1.248.571 1.800.048
% de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51%

31/12/2020
Balanço Patrimonial Nota EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Caixa e equivalentes de caixa 7.657 7.727 10.378 7.469 4.644 48.423 65.445
Títulos e valores mobiliários - - - - - - 80
Contas a Receber 1.780 2.134 2.388 3.472 714 18.414 25.776
Depósito vinculados (a) - - - - - - 34.656
Ativos de contrato de concessão 18.212 15.124 19.763 11.284 6.762 140.991 253.321
Outros Ativos Circulantes 2.132 2.129 2.759 1.803 929 21.522 25.944
Total de Ativos Circulantes 29.781 27.114 35.288 24.028 13.049 229.350 405.222
Ativo do contrato de concessão 167.764 134.278 204.474 118.643 73.411 2.035.185 3.255.670
Depósito vinculados (c) - - - - - 37.781 54.442
Imobilizado 184 254 63 194 247 - 111
Depósitos judiciais 107 - 1.786 - - 35.098
Impostos recuperáveis recuperar 2.307 2.043 2.253 1.533 - 7.157 2.050
Outros Ativos 498 68 78 69 553 191 4.291
Total de Ativos Não-Circulantes 170.860 136.643 208.654 120.439 74.211 2.115.412 3.316.564
Fornecedores 154 280 171 323 181 34.619 19.499
Empréstimos e Financiamentos (d) - - - - - 103.153 -
Debêntures (e) 3.983 4.570 4.437 5.037 2.792 16.223 54.154
Dividendos a pagar - 726 1.265 696 23.201 -
Impostos a pagar 244 241 398 485 349 5.537 15.026
Provisões - - - 478 - 10.887 9.724
Outros Passivos Circulantes 1.690 1.590 2.323 838 1.079 12.029 10.466
Total de Passivos Circulantes 6.071 6.681 8.055 8.426 5.097 205.649 108.869
Empréstimos e financiamentos (d) - - - - - 429.097 -
Fornecedores (c) 67.171 48.756 59.772 31.267 22.247 121.836 1.190.697
Debêntures - - - - 1.004 292 48.393
Provisões 1.281 2.546 5.518 - 765 45.480 24.510
Impostos de renda e contribuição social 20.167 21.965 47.291 22.440 7.028 206.735 500.235
Outros Passivos Não-Circulantes (b) - - - 7.823 498 1 755
Total de Passivos Não-Circulantes 88.619 73.267 112.581 61.530 31.542 803.441 1.764.590
Patrimônio Líquido 105.951 83.809 123.307 74.512 50.621 1.335.672 1.848.326
% de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51%
(a) Em 29/04/2021, a Controlada Manaus procedeu com a quitação antecipada dos empréstimos e debêntures captados junto ao BNDES, 
Basa e Itaú. Em consequência o referido BNDES da plena e geral quitação às obrigações assumidas pela Companhia no que tange a garantias 
concedidas, cessão fiduciária, penhor de ações e cláusulas restritivas. Em 28/04/2021 foi emitida a terceira série de debêntures privadas para 
o Itaú, BTG de R$750.000 no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$750.000. As debêntures são conversíveis em ações a serem 
subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, como garantia real e fidejussória, cujo vencimento se dará em 15/04/2031, 
ocasião em que a Companhia se obriga a proceder ao pagamento das debêntures que ainda estejam em circulação pelo valor nominal 
atualizado, acrescido da remuneração. (b) Em 15/07/2019, a Companhia assinou um contrato de transferência não onerosa de instalações 
cedidas referente a estrutura objeto do contrato de compartilhamento de instalação com a Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
onde obteve direito a infraestrutura operacional avaliada no montante de R$ 7.345. Em 26/05/2020 através da Resolução Autorizativa N° 
8.889 a Aneel reconhece à operação e manutenção de instalações de transmissão e estabelecendo a RAP no montante de R$ 265 do período 
de julho 2019 a junho 2020 que foram pagos à Evoltz VII entre 1º/07/2020 e 30/06/2021 por meio de parcela de ajuste, reajustada pelo 
índice estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2007. A partir do exercício de 
2021 a remuneração relativa a estrutura já engloba no montante recebido pela Companhia. (c) Em 13/01/2020 as controladas EVZ V. EVZ 
VI. EVZ VII procederam com a quitação antecipada dos empréstimos captados junto ao BNDES. Em consequência o referido BNDES através 
de instrumento de quitação datado de 18/02/2020 deu plena e geral quitação às obrigações assumidas pelas Companhias no que tange 
a garantias concedidas. cessão fiduciária. penhor de ações e cláusulas restritivas. A Companhia e suas controladas EVZ V, EVZ VI, EVZ VII e 
Manaus possuem debêntures. cuja remuneração está baseada na variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. Apesar da 
correspondência enviada pelo BNDES a NBTE confirmando a quitação do débito em 29/12/2020. a NBTE ainda não tem um prazo para a 
liberação de todas as suas obrigações contratuais já que está ainda tem uma obrigação para cumprir de um projeto social que se encontra 
em andamento sendo financiado pelos próprios recursos da empresa. As outras obrigações assumidas pela Empresa a respeito das garantias 
concedidas. cessão fiduciária. penhora de ações e cláusulas restritivas foram dirimidas. Além disso a NBTE pagou as notas promissórias com 
o Banco BTG Pactual. banco Itaú e o Banco ABC. na quantia de R$104.495. (d) Em 15/11/2020 a Norte realizou a 2ª emissão de 1.000.000 
debêntures simples não conversíveis em ações da espécie com garantia real quirografária a ser convolada na espécie com garantia real 
para distribuição pública com esforços restritos em série única com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 totalizando R$ 1.000.000. Em 
28/12/2020. a companhia recebeu o montante líquido de 963.620. Os recursos obtidos foram destinados à liquidação antecipada da totali-
dade do saldo devedor pela Companhia do empréstimo junto ao Banco BNDES e quitação antecipada na totalidade de Notas Promissórias. 
série única. ambos em 29/12/2020. Demonstração de Resultados 

31/12/2021
Demonstração de Resultado EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE (I)
Receita líquida 16.075 14.251 17.180 14.634 9.584 194.086 352.988
Custo de Operações (4.793) (5.443) (7.018) (3.728) (1.937) (7.162) (40.869)
Outras Receitas (despesas) Operacionais - - (520) 113 - 13.864 3.191
Despesas Gerais e Administrativas (4.562) (3.807) (4.846) (3.838) (1.952) (41.614) (23.848)
Resultado financeiro líquido (11.058 (2.553) (3.129) (1.506) (1.275) (45.024) (207.062)
Impostos de renda e contribuição social (4.852) (4.256) (1.574) (3.313) (1.733) (44.773) (29.681)
Lucro Líquido do exercício (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.719

31/12/2020
Demonstração de Resultado EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Receita líquida 17.803 14.488 16.440 14.090 9.442 178.026 342.623
Custo de Operações (4.100) (2.620) (4.244) (3.013) (2.228) (37.981) (21.544)
Outras Receitas Operacionais 1.274 348 488 966 14 16.111 9.691
Despesas Gerais e Administrativas (8.162) (5.547) (6.497) (3.304) (3.023) (9.938) (9.462)
Resultado financeiro líquido (871) (1.121) (1.849) (302) (635) (51.496) (98.916)
Impostos de renda e contribuição social (8.678) (2.301) (2.082) (3.110) (1.467) (27.364) (79.469)
Lucro Líquido do exercício (2.734) 3.247 2.256 5.327 2.103 67.358 142.923
(i) Montantes referem-se ao resultado da controlada acumulado do exercício. O resultado consolidado líquido foi de R$ 3.168 referente ao 
último trimestre do exercício, período no qual a controlada passou as ser consolidada, vide nota explicativa 2.2 item b.

 █ 9. Fornecedores
Controladora Consolidado

Circulante 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Serviços 750 814 55.573 36.670
Material - - 1.271 -
Outros - - 1.101 1.168

750 814 57.945 37.838
Circulante (i) 750 814 10.166 36.542
Não-Circulante (ii) - - 47.779 1.296
(i) O saldo de 2020 refere-se principalmente ao contas a pagar do fornecedor Manaus Construtora pago em janeiro de 2021, no valor de R$ 
32.663. (ii) Refere-se a gastos incorridos com fornecedores na fase de construção da Linha de Transmissão composto principalmente pelo acordo judicial 
realizado com a Toshiba em outubro de 2019, no montante de R$ 85,4 milhões, sendo pago da seguinte forma: R$ 45 milhões a Toshiba na data da homo-
logação do acordo pelo juiz das ações em 10/10/2019; e R$ 40 milhões através de confissão de dívida para pagamento em três parcelas assim distribuídas: 
R$ 10 milhões em 31.10.2024, R$ 15 milhões em 31.10.2025 e R$ 15 milhões em 31.10.2026 que por meio de transferência de direito creditórios será 
pago para Zonda Fundo de Investimentos corrigido pelo IPCA. O saldo remanescente de R$ 5,9 milhões encontra-se em discussão judicial, cuja ação tem 
carácter indenizatório e de rescisão de contratos de prestação de serviços, com imputação de culpa e inadimplementos contratuais contra a Companhia. 

 █ 10. Empréstimos. financiamento e debêntures
10.1. Composição de empréstimos e financiamentos e debêntures Consolidado - 31/12/2021

Empresa Dívida Taxa de juros Prazo Valor liberado Circulante Não Circulante
Manaus Itaú, BTG CDI 2.75% 15/04/2021 15/04/2031 750.000 63.876 672.540
Norte BTG IPCA 7,15% 15/03/2013 15/09/2026 200.000 40.327 228.313
Norte BTG, ABC, ITAÚ IPCA 5,07% 15/11/2020 15/11/2030 1.000.000 24.716 1.033.133
EVZ IV Debênture IPCA 5.40% 25/11/2020 15/10/2027 70.000 11.208 64.843
EVZ V Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 56.000 7.159 40.761
EVZ VI Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 67.000 8.211 51.234
EVZ VII Debênture CDI 1.26% 13/01/2020 30/06/2029 42.000 5.619 24.346
EVZ VIII Debênture CDI 1.42% 26/12/2019 30/06/2029 25.000 2.171 21.901

Total 163.287 2.137.072
Os vencimentos das parcelas de longo prazo estão distribuídos conforme a seguir: 2023 2024 2025 após 2025 Total
Debêntures 163.349 170.311 175.167 1.628.245 2.137.072

Consolidado - 31/12/2020
Empresa Dívida Taxa de juros Vencimento Valor liberado Circulante Não Circulante
Manaus BNDES TJLP 2.91% 05/10/2011 15/12/2026 401.000 37.161 182.299
Manaus BASA CCB TAXA FIXADA 8.50% 11/11/2011 10/07/2031 250.000 25.941 246.798
Manaus BASA Debênture TJLP 1.65% 29/03/2012 15/02/2029 150.000 16.223 121.836
Manaus ITAU CCB CDI 1.45% 27/12/2019 21/12/2021 40.000 40.052 -
EVZ IV Debênture IPCA 5.40% 25/11/2020 31/10/2029 70.000 3.983 67.171
EVZ V Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 56.000 4.570 48.756
EVZ VI Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 67.000 4.437 59.772
EVZ VII Debênture CDI 1.26% 13/01/2020 30/06/2029 42.000 5.037 31.267
EVZ VIII Debênture CDI 1.42% 26/12/2019 30/06/2029 25.000 2.791 22.247

Total 140.195 780.146
Empréstimos e financiamentos 103.153 429.097

Debêntures 37.042 351.049

10.2 Depósitos vinculados. As controladas Norte e Manaus possuem contas de reserva vinculadas às obrigações contratuais de emprés-
timos. financiamentos e debêntures. cuja remuneração é baseada na variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As demais 
controladas do grupo, procederam a quitação antecipada de empréstimos e financiamentos das junto ao BNDES e consequente liberação 
das obrigações assumidas. Tais saldos registrados em depósitos vinculados foram reclassificados para caixa e equivalentes de caixa. A Con-
trolada NBTE conforme orientação do BNDES deverá manter o saldo mínimo na Conta Reserva do BNDES no valor de R$ 516. A anuência 
do BNDES para liberação do saldo remanescente ficará condicionada à celebração de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, 
Administração de Contas e Outras Avenças para formalização do novo montante do saldo mínimo da Conta Reserva do BNDES a ser manti-
do pela NBTE e à aprovação dos debenturistas da 1ª Emissão da NBTE, anuência esta que poderá ser manifestada mediante consentimento 
expresso do agente fiduciário dos debenturistas no âmbito do aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária acima mencionado. O saldo rema-
nescente na rubrica de depósito vinculados corresponde a próxima prestação a vencer de amortização do principal e juros. Adicionalmente, 
de acordo com a mecânica estabelecida no contrato de cessão fiduciária a Companhia deverá depositar mensalmente o valor equivalente a 
um sexto da próxima prestação vincenda em conta vinculada. Os recursos possuem destino específico e exclusivo para o serviço da dívida. Em 
31/12/2021 o saldo de depósitos vinculados totaliza o montante de R$ 54.811 (Em 31/12/2020 – R$ 37.781). 10.3. Garantias concedidas

Entidades Agente financeiro Penhor de ações Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios emergentes da Concessão
MTE Pentágono X X
Norte Pentágono X X
Norte Pentágono X X
EVZ IV Oliveira Trust X X
EVZ V Oliveira Trust X X
EVZ VI Oliveira Trust X X
EVZ VII Oliveira Trust X X
EVZ VIII Oliveira Trust X X

10.4. Obrigações contratuais. Contratos de empréstimo. financiamento e debêntures possuem cláusulas restritivas (“Covenants”) financeiros e 
não financeiros de vencimento antecipado. incluindo o cumprimento de indicadores financeiros durante a vigência dos respectivos contratos. Em 
31/12/2021. todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures vigentes foram cumpridos.

 █ 11. Provisões
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Provisões Ambientais 16.991 15.848
Sobressalentes 19.962 19.349
Provisões fundiárias 5.685 3.472
Regulatórias 4.159 2.546
Provisão para Contingências 72.713 38.682

119.510 79.897
Circulante 12.205 10.887
Não-Circulante 107.305 69.010

119.510 79.897
Provisões Ambientais. Referem-se à provisão de contratação de serviços para atendimento às condicionantes do licenciamento ambiental. 
Sobressalentes. Referem-se à aquisição de materiais e peças sobressalentes para formação de reserva técnica para possíveis reposições. 
Fundiário. Correspondem à ações de natureza fundiária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da linha de transmis-
são. Provisões para Contingências. Estas referem-se principalmente a ações indenizatórias e rescisão de contrato de prestação de serviços 
depositados por um fornecedor específico contra o Grupo referente a passivos e inadimplência contratual. 
a) Movimento das provisões Ambiental Sobressalentes Fundiário (ii) Regulatório Contingências (i) Total
Saldo em 31/12/2020 15.848 19.349 3.472 2.546 36.682 79.897
NBTE (cessão de controle) 3.800 613 19.442 - 53.914 77.769
Adições 8.759 - 155 - 1.113 10.027
Reversões (5.237) - (10.101) - (4.550) (19.888)
Atualização - - 4.294 1.613 1.437 7.344
Pagamentos (6.179) - (11.577) - (17.883) (35.639)
Saldo em 31/12/2021 16.991 19.962 5.685 4.159 72.713 119.510
(i) Correspondem à ações de natureza fundiária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão. Em 
2021 a controlada NBTE celebrou acordo no montante de R$8 milhões para encerrar a ação judicial. Em razão do acordo a contraparte 
anui de forma irrevogável e irretratável todos os processos contra a Norte Brasil. Trata-se de ação de constituição de servidão administrativa 
ajuizada pela Manaus Transmissora, no âmbito da liberação fundiária da faixa de servidão para fins de construção, operação e manutenção 
do sistema denominado Linha de Transmissão Oriximiná – Itacoatiara – Cariri, Circuito Duplo, em 500 kV, empreendimento de Utilidade 
Pública. No curso da ação entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 houve bloqueio judicial no importe de R$33 milhões, sendo que o 
montante de R$17 milhões foi vertido ao réu em função de despacho proferido em fevereiro de 2021, onde no exercício de 2020 fora trata-
do como provisão para contingência e, consequentemente, baixado contra o depósito judicial visto que não incorrerá em novo desembolso 
ou risco monetário para a Companhia. Atualmente, o processo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com Recurso Especial da 
Companhia com objetivo de obter anulação de todos os atos praticados a partir da perícia técnica (inclusive), cuja idoneidade é questionada. 
O recurso goza de efeito suspensivo, efeito este obtido e confirmado desde a fase em que o processo se encontrava no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas. A Companhia persegue determinação do STJ para que o efeito suspensivo do recurso seja respeitado e 
o valor constrito seja imediatamente devolvido a Manaus Transmissora. Desta forma, os valores bloqueados judicialmente são integralmente 
questionados pela Companhia e, pelo fato de a matéria não estar em transitada em julgado, seguimos com tratamento de risco possível do 
saldo remanescente de R$16 milhões no qual encontra-se bloqueado em depósitos judiciais (R$33 milhões em 31/12/2020. b) Passivos 
Contingentes. O Grupo é parte em processos cuja probabilidade de perda é avaliada como possível. com base na opinião de consultores 
jurídicos externos, para os quais nenhuma provisão foi constituída em 31/12/2021 e 2020 de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37) - Disposições. Responsabilidades Contingentes e Ativos Contingentes.

Consolidado 31/12/2021
Civil (i) 9.713 14.974
Ambiental 3.851 -
Tributárias (ii) 19.479 38.326
Regulatórias (iii) 113.793 19.832
Trabalhista 583 -
Fundiária (iv) 24.398 5.520
Contingências - 334

171.817 78.986
(i) Referem-se a uma ação de fornecedor contra a Companhia onde é pleiteado o pagamento de prejuízos sofridos em contrato de empreita-
da assinado entre as partes decorrentes de descumprimento contratual e cobrança de títulos. Adicionalmente, a redução refere-se ao acordo 
pago a uma contraparte. (ii) Refere-se basicamente aos autos de infração impetrados pela SRF de cobrança de PIS/COFINS apurados ao longo 
do ano 2010 e de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que deixou de reconhecer o direito creditório relativo ao saldo 
negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2010. Adicionalmente, ações de execução fiscal para discussão de valores devidos pelo não 
recolhimento do ICMS nos estados do MT, PA e AM. Adicionalmente, a redução do saldo quando comparado com o exercício anterior tem 
relação com a extinção total do lançamento constante de cobrança de PIS/COFINS em discussão administrativa e de adesão ao programa de 
benefício fiscal nos estados de Belém e Manaus para quitação de cobrança relativa a ICMS, extinguindo a execução fiscais. (iii) Refere-se a (i) 
um processo legal de natureza regulatória. onde o objetivo desta ação é solicitar um efeito suspensivo ao Pedido Administrativo protocolado 
pela NBTE junto à ANEEL. em 21/09/2019. para evitar o desconto no RAP como Porção Variável devido à indisponibilidade - PVI e (ii) um 
recurso administrativo. com pedido de medida cautelar. arquivada pela NBTE. com o objetivo de suspender a aplicação da Porção Variável 
devido à indisponibilidade - PVI sobre suas receitas. como resultado de desconexões causadas pela queda das torres de transmissão entre 
13 e 14/10/2020. causada por eventos climáticos extraordinários. e. por mérito. o cancelamento da aplicação da PVI. (iv) Correspondem à 
ações de natureza fundiária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão, cujos prognósticos de perda 
sofreram alteração. c) Garantias Legais

Entidade Emissor Número do Seguro Validade Montante Segurado
MTE Swiss Re 51750014560 Ago/2019 a Ago/2024 6.891
MTE Swiss Re 51750014637 Set/2019 a Set/2023 17.505
MTE Swiss Re 51750015908 Jun/2020 a Jun/2023 11.818
NBTE Swiss Re 51750016404 Out/2020 a Out/2022 887
NBTE Swiss Re 51750017177 Set/2021 a Set/2023 38.545
NBTE Swiss Re 51750016691 Dez/2020 a Dez/2025 23.235
NBTE BMG 017412021000107750057802 Dez/2021 a Dez/2026 51.193
EVZ IV Pottencial 115233 Fev/2022 a Fev/2023 2.900
EVZ V Pottencial 0306920199907750 277142000 Mar/2021 a Mar/2024 547
EVZ V Swiss Re 51750017314 Out/2021 a Out/2023 142
EVZ VII Pottencial 0306920199907750 28062000 Abr/2021 a Abr/2023 931
EVZ VII Swiss Re 51750017315 Out/2021 a Out/2023 277

A oferta de garantia pela Companhia suas controladas e controladas em conjunto é uma condição legal para a utilização de certas ferramentas 
legais adotadas em circunstâncias específicas. Isto não implica pagamento antecipado. nem reconhecimento da condenação.

 █ 12. Encargos Setoriais
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Reserva Global de Reversão (RGR) 1.292 575
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 4.182 9.920
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 116 -
Taxa de fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) 180 83

5.770 10.578
 █ 13. Obrigações especiais

Em 15/07/2019, a Companhia assinou um contrato de transferência não onerosa de instalações cedidas referente a estrutura objeto do con-
trato de compartilhamento de instalação com a Companhia Paranaense de Energia – COPEL onde obteve direito a infraestrutura operacional 
avaliada atualmente em R$ 6.458 (R$ 7.345 em 31/12/2020). As baixas no período se referem a depreciação. Em 26/05/2020 através da 
Resolução Autorizativa N° 8.889 a Aneel reconhece à operação e manutenção de instalações de transmissão e estabelecendo a RAP no mon-
tante de R$ 265 do período de julho 2019 a junho 2020 que foram pagos à Evoltz VII entre 1º/07/2020 e 30/06/2021 por meio de parcela de 
ajuste, reajustada pelo índice estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2007. A 
partir do exercício de 2021 a remuneração relativa a estrutura já engloba no montante recebido pela Companhia.

 █ 14. Imposto de Renda e Contribuição Social
a) Imposto de Renda e contribuição social diferidos apresentados no balanço patrimonial

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

IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa - - 248.354 115.980
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias. Líquido (396.270) (396.359) (691.136) (311.218)

(396.270) (396.359) (442.782) (195.238)
Expectativa de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos. A Companhia espera realizar integralmen-
te os IRPJ e CSLL diferidos ativos registrados em 31/12/2021 de acordo com o seguinte cronograma futuro. com base no prejuízo fiscal 
e base negativa:

2022 2023 2024 Após 2024 Total
EVZ IV 4 410 529 4.046 4.989
EVZ V 44 275 551 3.220 4.090
EVZ VI - - 445 4.618 5.063
EVZ VII 238 431 258 2.452 3.379
EVZ VIII 436 53 - - 489
NBTE 17.603 22.381 22.945 68.024 130.953
MTE 9.676 11.193 11.548 66.974 99.391
Total 28.001 34.743 36.276 149.334 248.354
b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social 31/12/2021

Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 100.206 163.905
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal (34.070) (55.728)
Equivalência patrimonial (43.595) (21.448)
Outras deduções 77.754 (15.119)
Despesas com imposto de renda e contribuição social 89 (62.057)
Alíquota efetiva 0,09% (10%)
Diferido 89 (62.057)

89 (62.057)
31/12/2020

Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 238.535 271.926
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal (81.102) (92.455)
Equivalência patrimonial 44.957 29.045
Receitas de aquisição (38.566) (38.566)
Outras deduções 62.630 24.680
Despesas com imposto de renda e contribuição social (24.864) (58.255)
Corrente - 2.801
Diferido (24.864) (61.056)

(24.864) (58.255)
 █ 15. PIS e COFINS diferidos 

Corresponde aos efeitos dos impostos diferidos PIS e COFINS na aplicação dos procedimentos contábeis relativos à interpretação técnica IFRIC 15 - Reco-
nhecimento de receitas. O montante em 31/12/2021 é de R$562.908 (R$ 254.940 em 31/12/2020).

 █ 16. Patrimônio líquido
16.1. Capital Social. Em 31/12/2021 o capital social da Companhia é representado por 750.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, sendo distribuído da seguinte forma:

Evoltz Participações S.A.   CNPJ nº 28.037.759/0001-68
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31/12/2021 31/12/2020
Número  

de Ações %
Número  

de Ações %
Leovac Participações S.A 750.000.997 99.99% - -
12365359 Canada Inc 1 0,003% - -
12365341 Canada Inc 1 0,003% - -
12365367 Canada Inc 1 0,003% - -
Seville Fundo de investimento em
 participações Multiestratégia. - - 750.000.999 99.99%
TPG Delaware - - 1 0.01%

750.001.000 100% 750.001.000 100%
16.2. Reservas. a) Reserva Legal. Constituída pela destinação de 5% do lucro líquido do exer-
cício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento à legislação societária brasileira 
em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. O saldo final da Reserva de retenção de lucros 
em 31/12/2021 se constitui do saldo remanescente de lucros acumulados. Os administradores 
efetuarão a proposta sobre a destinação deste saldo em Assembleia Geral. c) Lucros não reali-
zados. Um lucro não realizado é um lucro em potencial que existe no papel. como resultado de 
um investimento. É um aumento no valor de um ativo que ainda será vendido em espécie. como 
uma posição que teve seu valor aumentado. mas permanece aberta. d) Reserva de incentivo 
fiscal. Refere-se a subvenção governamental das controladas NBTE, MTE e EVZ VIII, a título de 
incentivo fiscal reconhecido de forma reflexa na controladora. e) Dividendos. Sob os termos do 
Estatuto da Empresa. aos acionistas é garantido um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido 
do ano. calculada de acordo com a Lei das Sociedades por Ações do Brasil. A administração 
propões os dividendos como indicado abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
 Lucro líquido do exercício / Base para cálculo – Reserva legal 100.295 213.671
Reserva legal (5.015) (10.684)
Reserva de incentivos fiscais - (15.104)
Lucro base para determinação do dividendo 95.280 187.883
% dividendos mínimo 25% 25%
Dividendos mínimo obrigatórios 23.820 46.971
Dividendos adicionais propostos 71.460 -
Dividendos propostos por lote de mil ações 0,127 0,063
Os dividendos adicionais propostos estão sujeitos à aprovação na Assembleia Geral Anual e 
não são reconhecidos como passivo em 31/12/2021. f) Lucro por ação. O lucro básico anual 
por ação para 31/12/2021 e 2020 foi calculado com base na média ponderada das ações 
ordinárias em circulação. como se segue: Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Número de ações ordinárias no início do exercício 750.001 750.001
Número de ações ordinárias no final do exercício 750.001 750.001
Resultado Líquido do exercício 100.295 213.671
Média ponderada do número de ações ordinárias no exercício 750.001 750.001
Lucro líquido e diluído por ação 0,13 0,28
A Companhia não possui instrumentos convertíveis em ações que devam ser considerados 
no cálculo dos lucros por ação para os anos terminados em 31/12/2021 e 2020.

 █ 17. Receita líquida
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Remuneração do ativo contratual 320.968 175.194
Receita de Operação e Manutenção 37.258 22.887
Outras receitas 48.584 19.855
Receita Bruta 406.810 217.936
PIS e COFINS (36.515) (19.938)
Encargos setoriais (13.749) (8.719)
Outras deduções 2.444 566
Deduções à receita (47.820) (28.091)
Receita líquida 358.990 189.845

31/12/2021 31/12/2020
Operação e Manutenção
- Receita 37.258 22.887
- Custos (74.354) (32.683)
Margem(R$) (37.096) (9.796)
Margem percebida (%) -99,57% -42,80%

 █ 18. Custos e Despesas Operacionais
Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Custo Despesas Custo Despesas

Pessoal (i) - 1 - -
Serviços de terceiros (ii) - (2.668) (179) (4.402)
Materiais - - - -
Ambientais - - - -
Contingências (iii) - - - -
Taxas e tributos - (44) - (37)
Seguro - (3) - (94)
Recuperação de Despesas (iv) - - - -
Outros (v) - (27.466) - (728)

- (30.180) (179) (5.261)
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Custo Despesas Custo Despesas

Pessoal (i) (8.815) (36.199) (1.606) (13.661)
Serviços de terceiros (ii) (39.277) (12.609) (26.463) (12.880)
Materiais (771) - (399) (336)
Ambientais (8.759) (2.030) - -
Contingências (iii) (6.242) (11.867) (17.249) (2.925)
Taxas e tributos (314) (1.055) (238) (3.389)
Seguro (2.699) (667) (1.394) (333)
Recuperação de Despesas (iv) 21.246 - - -
Outros (v) (13.573) (26.633) (2.582) (6.122)

(59.204) (91.060) (49.931) (39.646)
(i) Em 2021 visando como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmis-
soras investidas do Grupo Evoltz e o cumprimento do regulamento da ANELL – resolução 
normativa n°699, foi aprovada a atualização do contrato de compartilhamento de custos 
e despesas com inclusão da Companhia. Os custos e despesas são alocadas de acordo com 
o critério de rateio firmado em contrato e cobradas por meio de notas de débito emitidas 
entre as respectivas partes. (ii) Em 2021 na Manaus, houve aumento no custo com serviços 
de O&M por acionamentos extras para a Omega, devido a incidentes ocorridos no exercício. 
Adicionalmente houve um incremento no montante de R$11 NBTE e Evoltz VI referentes à 
queda súbita das Torres para assegurar e regularizar a disponibilidade da linha de transmis-
são. (iii) Em 2021, na NBTE refere-se principalmente à finalização, por meio de acordo, de 
um processo de servidão no qual a Companhia pagou o montante de R$ 8 milhões, sendo 
que o valor em risco atualizado no montante de R$ 12 milhões. Adicionalmente na MTE, 
houve incremento na despesa referente ao acordo cível no montante de R$4 milhões e R$1,5 
milhões referente ao processo fiscal de ICMS-MT em 2021. (iv) A MTE, detentora de apólice 
de seguros para danos materiais, pleiteou o ressarcimento das perdas incorridas por danos 
as instalações prediais e ao conteúdo por conta de um incêndio que atingiu a Subestação 
Silves no exercício de 2019. Desta forma, em 01/11/2021 a Companhia recebeu o montante 
de R$15 milhões de indenização da seguradora e o montante foi reconhecido na rubrica de 
Recuperação de despesas. (v) Refere-se a pagamento de fees no total de R$ 26 milhões ao 
BTG Pactual e Modal pelo serviço de consultoria em 2021 

 █ 19. Resultado Financeiro
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2021
Rendimentos sobre aplicações financeiras 2.746 7.332
Rendimentos sobre depósitos vinculados - 1.024
Outros rendimentos (100) 2.747
Receita financeira 2.646 11.103
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (i) (158) (125.234)
Outras despesas (1.116) (8.843)
Despesas Financeiras (1.274) (134.077)
Resultado Financeiro Líquido 1.342 (122.974)
(vi) Refere-se às despesas de juros sobre as debêntures que sofreram aumento em 2021 devido 
IPCA.

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

Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.949 4.793
Rendimentos sobre depósitos vinculados 16 4.487
Outros rendimentos (89) 1.581
Receita financeira 1.876 10.861
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (3.213) (48.334)
Juros e multas - (1.577)
Outras despesas (718) (2.099)
Despesas Financeiras (3.931) (52.010)
Resultado Financeiro Líquido (2.055) (41.149)

 █ 20. Operações com Partes Relacionadas
a) Transações Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Dividendos Contas a receber Dividendos Contas a receber

EVZ IV - 617 - 533
EVZ V - 552 - 480
EVZ VI - 687 536 572
EVZ VII - 456 1.265 394
EVZ VIII 240 202 696 174
MTE 39.678 4.565 23.201 4.026
NBTE 6.627 80 - -
Total 46.545 7.159 25.698 6.179
Em 2019 visando como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmissoras 
investidas do Grupo Evoltz e o cumprimento do regulamento da ANELL – resolução norma-
tiva n°748, anteriormente 699, a Companhia e demais investidas pautadas na aprovação da 
ANEEL compartilharam despesas com pessoal e infraestrutura. Os custos e despesas são alo-
cadas de acordo com o critério de rateio firmado em contrato e cobradas por meio de notas 
de débito emitidas entre as respectivas partes. Em dezembro de 2020 a Aneel, no âmbito da 
referida resolução normativa, aprovou a atualização do contrato de compartilhamento de 
custos e despesas com a inclusão da Manaus Transmissora de Energia S.A. junto às demais 
controladas, para realização do rateio. Transações com as partes relacionadas referem-se a 
reembolsos por despesas diversas. São o resultado de operações normais da Empresa e não 
constituem empréstimos ou transações extraordinários. A respeito dos saldos pendentes. 
Não há casos de juros ou correção monetária. b) Remuneração dos administradores

31/12/2021 31/12/2020
Salários e ordenados * 23.043 4.171
Encargos sociais 1.885 683
Benefícios 69 90

24.997 4.944
*O incremento relacionado ao pagamento de bônus dos executivos da Companhia condi-
cionado a conclusão do processo de aquisição acionária da controladora, Evoltz participações 
S.A, conforme descrito na nota explicativa 1.

 █ 21. Instrumentos Financeiros
21.1. Gerenciamento de Risco. As atividades do Grupo estão expostas a diversos riscos 
financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de câmbio. risco de taxa de juros e risco 
de inflação). risco de crédito e risco de liquidez. O modelo de Gestão de Riscos do Grupo bus-
ca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. As normas de 
gerência interna fornecem políticas por escrito para gestão global de riscos, além de áreas es-
pecíficas tais como risco de câmbio, risco de crédito. risco de taxas de juros, risco de liquidez, 
use de instrumentos de cobertura e derivados. Os principais riscos financeiros identificados 
no processo de gerenciamento de risco são: a) Risco de Mercado. É o risco de mudanças nas 
variáveis de mercado. tais como taxa de câmbio estrangeiro. inflação e taxas de juros. O ob-
jetivo da gestão de risco de Mercado é gerenciar e controlar a exposição a riscos de mercado. 
dentro de parâmetros aceitáveis. com otimização de retornos. ■ Risco de Taxa de Juros - É 
o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue 
devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição do Grupo ao risco de mudan-
ças nas taxas de juros de mercado refere-se. principalmente. às obrigações de longo prazo 
sujeitas a taxas de juros variáveis. Em 31/12/2021. o perfil dos passivos financeiros relevantes:
remunerados por juros variáveis do Grupo era Consolidado

31/12/2021
Debêntures - IPCA 1.402.540
Debêntures - CDI 897.819
■ Risco de Inflação - A receita da construção das concessionárias é atualizada anualmente pe-
los índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá redução de receitas. Em caso 
de aumento súbito da inflação, a concessionária pode não ter ajuste de receitas em tempo há-
bil, e como resultado, haverá impacto nos resultados do Grupo. b) Riscos de Crédito. É o risco 
de ocorrência de perdas financeiras resultantes do não cumprimento de obrigações contratuais 
por terceiros. Da mesma forma. as principais exposições a risco de crédito na data dos demons-
trativos financeiros são conforme a seguir: ■ Caixa e Valores Equiparáveis - Nota 4. Para 
controlar o risco de crédito de investimentos financeiros. a política de investimento de caixa do 
Grupo estabelece que as contrapartidas devem sempre ser instituições financeiras de primeiro 
escalão e dívida pública de qualificação de crédito de alto nível, além de política de limites máxi-
mos de investimentos ou contratações revisada periodicamente. ■ Contas a Receber - Nota 5. 
A Companhia entende que não há risco de crédito referente aos clientes, uma vez que o Contrato 
de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST) celebrada pelo Grupo e pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), garante a receita das quantias devidas pelos usuários para os serviços 
prestados através do Contrato de Contragarantia (CCG) e a Carta Bancária de Garantia. As prin-
cipais vantagens destes mecanismos de proteção são: (I) diluição dos riscos. uma vez que todos os 
usuários pagam todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente 
pelos usuários; e (iii) as negociações de pagamento são feitas diretamente entre os transmissores e 
os usuários. Em caso de não pagamento. a Empresa. como agente de transmissão. pode solicitar 
à ONS que acione centralmente a garantia bancária do usuário referente a CCG e CFB. A Receita 
Anual Permitida (RAP) de uma empresa de transmissão é recebida de empresas que usam a infraes-
trutura através da Tarifa de Utilização dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST). Esta taxa é origi-
nada na repartição entre usuários de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todos os 
transmissores; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) encargos regulatórios. O poder Concedente 
delegou aos geradores, distribuidores, consumidores livres, exportadores e importadores o paga-
mento mensal da RAP, que, como garantido pela estrutura regulatória de transmissão, constitui um 
direito contratual incondicional para recebimento de caixa ou outros ativos financeiros, sendo por-
tanto, de baixo risco. c) Riscos de Liquidez. É o risco de ocorrência de dificuldades para cumprimento 
das obrigações associadas com os passivos financeiros do Grupo, resolvidos com pagamentos em 
dinheiro ou outros ativos financeiros. A política de liquidez e financeira do Grupo busca garantir que 
a empresa mantenha recursos disponíveis suficientes para atender aos compromissos financeiros. O 
prazo de liquidação para passivos financeiros não derivados, tais como empréstimos e financiamen-
tos. são divulgados na tabela abaixo. Os saldos referentes a fornecedores. reconhecidos pelo Grupo 
como passivos Financeiros não derivados, possuem prazo para liquidação de doze meses. O Grupo 
possui empréstimos bancários e financiamentos que incluem garantias. A falha no cumprimento 
destas garantias pode exigir que o Grupo liquide estes compromissos antes da data indicada na 
tabela de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir detalham a maturidade dos principais passivos 
financeiros não derivados mantidos pelo Grupo:

Consolidado 31/12/2021
Até 3 meses 3 meses até 1 ano De 1 a 5 anos Após 5 anos Total

Fornecedores 10.171 - 47.779 - 57.950
Debêntures 51.807 111.479 890.073 1.247.000 2.300.359

61.978 111.479 937.852 1.247.000 2.358.309
21.2. Análise de Sensibilidade dos Instrumentos Financeiros. Cenário provável. Os 
encargos e renda para o ano seguinte foram projetados. considerando os equilíbrios, taxas 
de câmbio e/ou taxas de juros em efeito ao fim do ano. Cenário II. Esta projeção foi aumen-
tada em 25% em relação ao cenário provável. Cenário III. Esta projeção foi aumentada em 
50% em relação ao cenário provável. Para os rendimentos de investimentos financeiros. os 

cenários II e III considera uma redução 25% e 50%. respectivamente. em relação ao cenário 
provável. As tabelas a seguir mostram a perda (ganho) pela variação de taxa de juros que 
pode ser reconhecido no demonstrativo financeiro da controladora e do consolidado para o 
ano seguinte. se um dos cenários apresentados:

Consolidado

Taxa
Valor exposto 

31/12/2021
Cenário 

provável Cenário II Cenário III
Debêntures - IPCA 5,25% 1.402.540 73.558 88.030 106.419
Debêntures - CDI 11,65% 897.819 104.596 130.745 156.894
Efeito esperado no resultado do
 exercício e no patrimônio líquido 2.300.359 178.154 218.775 263.313
Fonte: O IPCA e CDI de acordo com dados publicados pelo Banco Central do Brasil - BA-
CEN (Relatório Focus - Média Top 5 a curto prazo) em 18/02/2022. 21.3. Classificação dos
Instrumentos Financeiros Controladora

31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros Nota
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 - 18.416 - 68.075

- 18.416 - 68.075
Passivos financeiros
Fornecedores 9 750 - 814 -

750 - 814 -
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros Nota
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 - 175.423 - 154.372
Contas a Receber 5 58.851 - 28.901 -
Depósitos Vinculados 10 - 54.811 - 37.781

58.851 230.234 28.901 192.153
Passivos financeiros
Fornecedores 9 57.950 - 37.838 -
Empréstimos e Financiamentos 10 - - 532.250 -
Debêntures 10 2.300.359 - 388.092 -

2.358.309 - 958.180 -
21.4. Gestão de Capital. Os objetivos do Grupo ao gerenciar o capital são proteger a ca-
pacidade da Empresa de continuar a trazer ganhos aos acionistas e benefícios a outros ato-
res. além de manter uma estrutura de capital ideal. O Grupo monitora o capital com base 
em seu nível de endividamento. assim como os compromissos fornecidos por contratos de 
empréstimo assinados. O nível de endividamento da Empresa é medido pelo valor total de 
empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido pelos títulos dos acionistas. A 
Administração também monitora o nível dos dividendos dos acionistas.
O índice de endividamento é mostrado abaixo: Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Dívida bruta 2.300.359 920.341
Caixa e equivalente de caixa (175.423) (154.372)
Dívida líquida 2.124.936 765.969
Patrimônio Líquido 2.515.965 1.699.595
Taxa de dívida líquida (Dívida líquida/Patrimônio) 0,84 0,45
Dívida líquida: a dívida líquida corresponde a empréstimos, financiamentos e debêntures 
(correntes e não correntes) menos o caixa e equivalentes de caixa, títulos negociáveis e depó-
sitos vinculados. A dívida líquida não é uma medida de performance financeira reconhecida 
por práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas normas internacionais de contabilidade 
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui um 
significado padrão. Outras empresas podem calcular sua dívida líquida de maneira diferente, 
assim não existe comparação entre os relatórios. 21.5. Estimativa de Justo Valor. O Grupo 
implementa o IFRS 7 para instrumentos Financeiros medidos no demonstrativo de posição 
financeira em valor justo. que requer divulgação de medições de valor justo na hierarquia a 
seguir: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos e passivos 
e similares. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis. exceto por preços cotados. incluídos 
no Nível 1. observáveis como ativos ou passivos. diretamente (como preços) ou indiretamente 
(derivado de preços). ■ Nível 3 - Hipóteses para ativos ou passivos que não se baseiam em da-
dos de mercado (contribuições não observáveis). O Grupo não faz investimentos de natureza 
especulativa. em derivados ou quaisquer outros ativos de risco. Os instrumentos Financeiros 
medidos no valor justo do Grupo. são alocados ao Nível 2. A Companhia entende que os va-
lores justos dos ativos financeiros são próximos ao valor contabilístico. 21.6. Gerenciamento 
de Risco Operacional. É o risco de perdas diretas e indiretas oriundas de uma variedade de 
causas associadas com os processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e fatores externos do 
grupo, exceto crédito, riscos de mercado e liquidez. tais como os oriundos de requisitos legais 
e regulatórios e normas de comportamento comercial geralmente aceitas: ■ Riscos regula-
tórios - Legislação governamental extensiva e regulamentos emitidos pelos seguintes órgãos: 
MME. ANEEL e ONS. ■ Risco de Seguro - Contratação de risco operacional e seguro de 
responsabilidade civil para suas subestações. Independente da adoção de critérios para con-
tratação de risco operacional e seguros de responsabilidade civil para usar práticas adotadas 
por outras empresas representantes do setor, danos às linhas de transmissão contra perdas 
causadas por fogo, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia não são cober-
tos por este seguro, que pode implicar em custos e investimentos adicionais significativos. ■ 
Risco de Interrupção de Serviço - Em caso de interrupção de serviço, o Grupo será sujeito à 
redução das receitas através da aplicação de penalidade, dependendo do tipo, nível e duração 
da disponibilidade de serviços, de acordo com regras estabelecidas pelo corpo regulatório. Em 
caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. ■ Risco de Litígio - O 
Grupo é parte de diversos procedimentos legais e administrativos. monitorados pelos con-
sultores jurídicos. O Grupo periodicamente analisa a informação fornecida pelos consultores 
jurídicos para concluir na probabilidade de sucesso eventual das causas, evitando a ocorrência 
de perdas financeiras e danos à reputação. buscando a economia. A Administração é respon-
sável pelo desenvolvimento e implementação de controles para mitigar os riscos operacionais. 

 █ 22. Aspectos Ambientais
A política ambiental brasileira estabelece que a execução normal de atividades consideradas 
eficientes ou potencialmente poluentes. ou que causam a degradação do meio-ambiente. 
em todos os casos. estão condicionadas ao licenciamento ambiental anterior. Os beneficiá-
rios. de acordo com as exigências legais atuais. buscam assistência total, todos os comandos 
necessários para a execução perfeita do objeto da concessão. e obter todas as licenças am-
bientais necessários para conduzir as atividades de instalação. operação e manutenção das 
linhas de transmissão. O conceito de sustentabilidade empresarial. baseado no gerenciamen-
to dos aspectos econômicos. sociais e ambientais. foi adotado e. por fim. levou ao desenvol-
vimento do Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA). o SGA foi criado baseado em uma 
política ambiental unificada. com base na regulação da ABNT ISO 14001: 2004 e ABNT - ISO 
14031: 2004. o SGA é um processo contínuo. participativo e transversal que afeta diversas 
áreas subsidiárias. a) Licenças Ambientais. As licenças ambientais emitidas aos investidos 
até a data de aprovação destes demonstrativos financeiros interinos são descritos abaixo:

Entidades Linhas de Transmissão Autoridade Ambiental Licenças de Operação (LO) Data da Emissão Válida até
EVZ IV LT 230kv Canoinhas - São Mateus IBAMA LO 1047/2019 09/05/2019 01/05/2029
EVZ IV LT 230kv Curitiba - Bateias IAP LO 21959/2020(i) 13/05/2016 13/05/2020
EVZ V LT 230kv Itararé II - Jaguariaíva IBAMA LO 979/2010 (i) 30/11/2010 30/11/2016
EVZ V LT 230kv Londrina – Maringá IAP/PR LO 19970/2014 05/11/2014 22/04/2026
EVZ VI LT 230kv Dona Francisca - Santa Maria FEPAM/RS LO 07469/2020 20/12/2020 20/12/2025
EVZ VI LT 230kv Campos Novos - Videira IMA LO 11238/2018 01/08/2020 21/12/2022
EVZ VII TL 230kv Foz do Iguaçu - Cascavel IAT/PR LO 21297/2022 08/12/2016 08/12/2022
EVZ VII LT Seccionamento Medianeira IAT/PR LO 36064/2019 02/05/2019 02/05/2023
EVZ VIII LTC 230kv Itacaiúnas - Carajás C3 SEMA/PA LO 11285/2018 (i) 28/09/2018 27/09/2021
MTE LT Oriximiná-Silves-Lechuga IBAMA LO 1135/13 01/08/2020 01/08/2023
NBTE LT Porto Velho - Araraquara 2 IBAMA LO 1265/14 (i) 27/10/2014 25/10/2020

(i) Foi solicitada de renovação da Licença Operacional (LO) de uma agência ambiental autorizada para EVZ IV, EVZ V e NBTE em 10/04/2017, 20/07/2016 e 27/04/2020, respectivamente. A 
renovação da LO para uma atividade ou empresa deve ser solicitada ao menos 120 dias antes da data de validade determinada na licença respectiva. que é automaticamente estendida até a 
próxima decisão definitiva da agência ambiental competente. b) Compensação Ambiental. A compensação ambiental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o 
Órgão de Licenciamento Ambiental cujo objetivo é estabelecer medidas compensatórias oriundas do processo de licenciamento ambiental cuja aplicação está de acordo com a legislação cor-
respondente. A Lei nº 9985/00. que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. através de seu artigo 36. requer que o empreendedor forneça suporte à imple-
mentação e manutenção de toda a área protegida do Grupo quando. durante o processo de licenciamento. um empreendimento for considerado como de impacto ambiental significativo.

 █ 23. Cobertura do seguro
O Grupo adota política de cobertura de seguros para ativos sujeitos a riscos em quantias consideradas suficientes pela Gerência para cobrir possíveis perdas/riscos, considerando a natureza 
da atividade. Dada a natureza, as hipóteses de risco adotadas não são parte do escopo da auditoria, portanto, não foram examinados por nossos auditores independentes.

Empresa Seguradora Tipo - Linha Política / Endosso Validade Limite de indenização
Evoltz (i) Swiss Re D&O 51101000327 Jul/2021 a Jul/2022 100.000
Evoltz Sompo Risco imobiliário 1800800785 Out/2021 a Out/2022 2.882
Evoltz Metlife Risco imobiliário 930102313 Jul/2021 a Jul/2022 1.200
Evoltz Porto Seguro Garantia Locatícia Título Capitalização Mai/2021 a Mai/2022 42

EVZ V a EVZ VII Tokio Marine Risco Operacional 1800002502697 Dez/2021 a Dez/2022 100.000
EVZ IV, VI e VIII Tokio Marine Risco Operacional 1800002560780 Dez/2021 a Dez/2022 100.000
EVZ IV a EVZ VIII Chubb Responsabilidade Civil s/n Dez/2021 a Dez/2022 10.000

TEM Tokio Marine Risco Operacional 9600000002552 Jan/2022 a Jan/2023 300.000
TEM Chubb Responsabilidade Civil s/n Dez/2021 a Dez/2022 15.000
TEM Porto Seguro Título de capitalização 528748700 Nov/2021 a Nov/2022 -
TEM Swiss RE D&O 51101000327 Jul/2021 a Jul/2022 100.000

NBTE (ii) Tokio Marine Risco Operacional 1800002501919 Jan/22 a Jan/23 10.000
NBTE (ii) Chubb Responsabilidade Civil 1751003598912 Jan/22 a Jan/23 15.000
NBTE Porto Seguro Garantia Locatícia Título Cap. 528763700 Nov/21 a Nov/22 41
NBTE Sompo Risco imobiliário 1800662410 Jul/22 a Jul/23 2.500

(i) Seguro contratado pela controladora e pago mensalmente por nota de débito pelas controladas.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Evoltz Participações S.A. (Companhia), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada da Evoltz Participações S.A. em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
Internacional Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 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 individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre 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 da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 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 individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos de auditoria.

Rio de Janeiro, 31/03/2022.
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Balanço patrimonial 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
 em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

31/12/2021 31/12/2020
Ativo 427.789 451.404
Circulante 16.153 31.253
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 632 18.693
Contas a receber (Nota 5) 3.550 4.205
Partes relacionadas (Nota 10) 2.407 1.352
Estoque (Nota 6) 4.807 4.305
Impostos a recuperar (Nota 7) 811 1.321
Outros créditos 3.946 1.377

Não circulante 411.636 420.151
Contas a receber (Nota 5) - 3.204
Impostos a recuperar (Nota 7) 201 -
Conta garantia (Nota 9) 11.954 11.083
Depósito Judicial 40 40
Imobilizado (Nota 8) 398.761 404.218
Intangível 270 380
Direito de uso (Nota 14) 410 1.226

Passivo e patrimônio líquido 427.789 451.404
Circulante 49.244 45.729
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 38.998 32.427
Arrendamento (Nota 14) 333 718
Fornecedores e contas a pagar 3.421 1.123
Impostos, taxas e contribuições a recolher 606 764
Salários, provisões e contribuições sociais 2.702 3.934
Partes relacionadas (Nota 10) 1.272 3.407
Outros passivos circulantes 1.912 3.356

Não circulante 234.628 280.877
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 226.874 244.650
Arrendamento (Nota 14) - 285
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos (Nota 11) 3.817 11.577
Partes relacionadas (Nota 10) 3.592 23.998
Provisão para contingências (Nota 12) 338 314
Benefício pós-emprego 7 53

Patrimônio líquido (Nota 13) 143.917 124.798
Capital social 134.441 100.891
Reserva de lucros - -
Benefício pós-emprego 24 (26)
Resultado acumulado de conversão 70.479 60.869
Prejuízo do exercício (61.027) (36.936)

Demonstrações dos resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
31/12/2021 31/12/2020

Receita líquida (Nota 15) 42.499 45.191
Custos dos serviços (Nota 16) (52.287) (61.422)
Lucro bruto (9.788) (16.231)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (13.715) (14.260)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 18) (435) (26)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras (23.938) (30.517)
Resultado financeiro líquido (Nota 19) (11.556) (20.863)
Resultado antes dos impostos sobre lucro (35.494) (51.380)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 11) 11.403 13.447
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (24.091) (37.933)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (24.091) (37.933)
Benefício pós-emprego 50 56
Outros resultados abrangentes 9.610 36.059
Total do resultado abrangente, líquido de impostos (14.431) (1.818)

Capital 
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Outros resultados 
abrangentes

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 100.891 - 997 (82) 24.810 - 126.616
Resultado acumulado de conversão - - - - 36.059 - 36.059
Benefício pós-emprego - - - 56 - - 56
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (997) - - 997 -
Prejuízo do exercício - - - - - (37.933) (37.933)
Saldos em 31/12/2020 100.891 - - (26) 60.869 (36.936) 124.798
Resultado acumulado de conversão - - - - 9.610 - 9.610
Aumento de Capital 33.550 - - - - - 33.550
Benefício pós-emprego - - 50 - - 50
Prejuízo do exercício - - - - - (24.091) (24.091)
Saldos em 31/12/2021 134.441 - - 24 70.479 (61.027) 143.917

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (24.091) (37.933)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 35.543 35.890
Imposto de renda e contribuição social diferida 11.589 13.366
Provisão para contingência 24 24
Juros de empréstimos e mútuos 9.487 10.505

32.552 21.852
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber 3.859 (392)
Impostos, taxas e contribuições a recuperar 309 401
Contas a receber - arte relacionada (1.055) 6.897
Depósitos judiciais e garantias (871) (2.286)
Outros ativos circulantes e não circulantes (3.071) (1.313)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 2.298 (1.902)
Salários, provisões e contribuições sociais (1.232) 707
Impostos, taxas e contribuições (19.507) (14.250)
Transações com partes relacionadas a pagar (22.541) 3.123
Outros passivos não circulantes (1.440) 161

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (10.699) 12.998
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição ao ativo imobilizado (1.376) (9.432)
Dividendos pagos - -

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.376) (9.432)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamento – terceiros 1.668 16.011
Amortização empréstimos – terceiros (34.811) (33.701)
Juros pagos – terceiros (5.835) (7.629)
Aumento de capital social pelos acionistas 33.550 18.597
Pagamento de arrendamento (787) (763)
Juros Pagos de arrendamento 117 114

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (6.098) (7.371)
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalente
 de caixa 112 4.689
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (18.061) 884
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 18.693 17.809
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 632 18.693
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (18.061) 884

1. Informações gerais. A Magallanes Navegação Brasileira S.A. (doravante “MNB”, 
“Magallanes” ou “Companhia”) cuja sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6o an-
dar, Rio de Janeiro - RJ foi constituída sob a forma de “sociedade anônima” porém não 
possui ações negociadas em Bolsa de Valores ou títulos de sua emissão negociados em 
mercado aberto por se tratar de uma Companhia de capital fechado. A Companhia tem 
como objetivo principal a prestação de serviços de apoio marítimo e afretamentos de 
embarcações. A Companhia tem como seu principal cliente a Petrobras, representando 
100% do seu faturamento. A Companhia apresenta, em 31/12/2021 e 2020 capital circu-
lante líquido negativo nos montantes de BRL 33.091 e BRL 14.476, respectivamente, e 
prejuízos recorrentes nos últimos dois exercícios, devido a existência de determinadas 
embarcações sem contrato. Em 31/12/2021 a Companhia possui 2 embarcações sem 
contrato (4 em 31 dezembro de 2020). O fluxo de caixa projetado apresenta geração de 
caixa para 2022 suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo previstas pela 
Companhia no curso normal de seus negócios. Adicionalmente, a Administração enten-
de que em eventual necessidade decorrente da não concretização de parte de seu plano 
de negócios, os acionistas irão prover os recursos necessários para a manutenção das 
atividades da Sociedade. COVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia. A pandemia COVID-19 está 
provocando impactos generalizados, de evolução rápida e imprevisíveis na sociedade 
global, economias, mercados financeiros e práticas comerciais. Os governos federal, 
estadual e municipal implementaram medidas em um esforço para conter o vírus, incluin-
do distanciamento social, restrições de viagens, fechamento de fronteiras, limitações em 
reuniões públicas, teletrabalho, mudanças logísticas na cadeia de abastecimento e fe-
chamento de negócios não essenciais. Para proteger a saúde e o bem-estar de nossos 
funcionários, fornecedores e clientes, fizemos modificações substanciais nas políticas de 
viagens de funcionários, implementamos o fechamento de escritórios porque os funcio-
nários são aconselhados a trabalhar em casa e estabelecemos um protocolo robusto 
para os funcionários que precisam trabalhar porque são essenciais para a continuidade 
dos negócios. A pandemia COVID-19 não afetou o resultado financeiro da MNB em 2021, 
no entanto, a extensão do impacto da pandemia COVID-19 em nossos negócios no fu-
turo dependerá de vários fatores em evolução que não podemos prever com segurança, 
incluindo a duração e o escopo da pandemia. A Companhia não espera impactos rele-
vantes em seu desempenho no longo prazo, uma vez que a economia global deverá se 
recuperar gradativamente nos próximos anos. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas tomando 
como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas 
(“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compreendem as disposições da legislação socie-
tária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. 
A Administração da Companhia autorizou a emissão destas Demonstrações Financeiras 
em 27/04/2022. 3. Políticas contábeis. As demonstrações financeiras foram elabora-
das de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As 
estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas 
úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão 
para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação 
de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos re-
gistrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto 
se indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a se-
guir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Classificação corrente versus não 
corrente. A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na 
classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: • Se 
espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal. • 
For mantido principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses 
após o período de divulgação. • Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restri-
ções quanto à sua troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 
meses após o período de divulgação. Todos os demais ativos são classificados como 
não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: • Se espera liquidá-lo 
no ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para negociação. • Se espera 
realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. • Não há direito incondicional 
para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divul-
gação. A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e 
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 3.2. Apura-
ção do resultado e reconhecimento de receita. O resultado é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência, destacando-se o seguinte: • As receitas de 
contratos com clientes são reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é 
transferido para o cliente em um valor que reflita a contraprestação à qual a empresa 
espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os Contratos da Companhia são 
distintos e identificáveis, entretanto, são interdependentes, têm obrigação de desempe-
nho única. A contraprestação variável já é reconhecida concomitantemente ao reconhe-
cimento da receita. A obrigação de desempenho identificada é reconhecida ao longo do 
tempo. • O custo dos serviços prestados é reconhecido quando incorrido na prestação 
dos serviços correlatos. • As despesas e receitas operacionais são reconhecidas quando 
incorridas. 3.3. Moeda funcional e de apresentação. O Pronunciamento Técnico CPC 
02 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, trata dos Efeitos nas Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Esse pronunciamento 
define que a moeda funcional é a moeda que influencia: preços de venda, custos, fluxo 
de caixa, investimentos, financiamentos e outras transações. Observando esses aspec-
tos, a administração definiu como moeda funcional da Companhia, o dólar norte-ameri-
cano, já que esta é a moeda que melhor reflete o ambiente econômico no qual a Compa-
nhia está inserida. Entretanto, as demonstrações financeiras estão sendo apresentadas 
em Reais, conforme definido pelo Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2), convertendo-
-se a moeda funcional (dólar americano) para reais, utilizando a taxa de câmbio de fecha-
mento do exercício para os ativos e passivos, taxa média mensal para as contas de re-
sultado, tendo sido o capital mantido a valor histórico de formação. As variações cambiais 
resultantes da conversão acima citadas de ativos, passivos, resultado e patrimônio líqui-
do são reconhecidas no patrimônio líquido, resultado acumulados de conversão. 3.4. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas 
bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de 
variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de curto prazo da Companhia. Esses investimentos são avaliados ao custo, 
acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo os ganhos ou 
as perdas registradas no resultado do período. A abertura dessas aplicações por tipo de 
classificação está apresentada na Nota 4. 3.5. Contas a receber. As contas a receber 
são decorrentes da prestação de serviços e não incluem montantes de serviços presta-
dos após as datas dos balanços. A provisão para perda esperada de crédito de liquidação 
duvidosa (“PCLD”) é constituída com base em análise pela Administração da carteira de 
clientes conjugada com experiência operacional e a conjuntura econômica. A Compa-
nhia não possui histórico de perdas com seu contas a receber em 31/12/2021, como di-
vulgado na Nota 5, não existem saldos vencidos em aberto. Em 31/12/2020, da mesma 
forma, não foi observada necessidade de constituição da PCLD. 3.6. Estoques. Os es-
toques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. 
O método de avaliação dos estoques é a média ponderada móvel. Os estoques compre-
endem basicamente materiais para a manutenção das embarcações e importações em 
andamento. 3.7. Imobilizado. Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, além 
dos encargos financeiros sobre os financiamentos captados para a construção de em-
barcações, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação de bens é calculada 
pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 8 que levam em consideração a vida 
útil econômica desses bens. A amortização das benfeitorias em imóveis alugados é cal-
culada com base nos respectivos prazos dos contratos de locação. Os custos subse-
quentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado 
ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de for-
ma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manuten-
ções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Além disso, a ope-
ração dos equipamentos pode exigir grandes inspeções e manutenções regulares para 
falhas, independentemente se as peças desse item são substituídas. Quando cada ins-
peção importante é efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do item do ativo 
imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. 
Estes custos são amortizados usando a data prevista para a próxima inspeção (2,5 anos 
para os navios da Companhia). Os itens do ativo imobilizado são baixados quando ven-
didos 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 residual do ativo) são reconhecidos nas demons-
trações do exercício em que o ativo for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. 3.8. Provisão 
para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-

danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-
car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, 
e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desva-
lorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de 
um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior 
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, 
os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capi-
tal para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/2021 não foram 
identificadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa da com-
panhia foi definida como o grupo do ativo imobilizado embarcações. Ao final do ano de 
2021 foi efetuada avaliação do valor de mercado das embarcações por especialista ex-
terno e não foram identificadas perdas no valor recuperável do grupo dos ativos. 3.9. 
Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recur-
so controlado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que 
resultem em benefícios econômicos futuros. 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. 3.10. Tributação. Imposto de renda e contribuição social - correntes. Ativos e passivos 
tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. O montante dos impostos 
correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou 
passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. As alíquotas 
de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão 
em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. Com relação as incertezas 
relacionadas a sua apuração, ao final do período deste relatório, a Companhia não iden-
tificou nenhum ajuste potencial ou necessidade de divulgação adicional. Impostos diferi-
dos. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias e prejuízos fiscais na data do 
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos 
diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, cré-
ditos e perdas tributárias não utilizadas na extensão que seja provável que o lucro tribu-
tável esteja disponível para que os impostos diferidos ativos possam ser realizados. Im-
postos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos e são mensurados à taxa 
de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o 
passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulga-
das na data do balanço. Impostos diferidos passivos são apresentados líquidos se existe 
um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma 
autoridade tributária. Imposto sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconheci-
dos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas 
incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, 
hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisi-
ção do ativo ou do item de despesa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a 
pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • O valor líqui-
do dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos 
valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas de vendas e serviços 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: - Pro-
grama de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para Financiamento da Seguri-
dade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS: 3% 
(Rio de Janeiro) e 2% (Macaé). 3.11. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os 
ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é con-
siderado relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajustados pelo seu 
valor presente. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía ativos e passivos 
monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 3.12. Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos. A preparação das 
demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamentos 
e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, des-
pesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data 
base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e 
estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor 
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas. As 
principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras im-
portantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco signi-
ficativo que pode causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Perda por redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recuperável existe 
quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor 
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. 
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis 
de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicio-
nais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de 
caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos 
e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha 
se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos 
da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de 
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos 
de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
Valor justo. Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determi-
nação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não finan-
ceiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divul-
gação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais 
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas 
específicas àquele ativo ou passivo. Impostos. Existem incertezas com relação à inter-
pretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tribu-
táveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, 
bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais 
existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras 
mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de 
impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabí-
veis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das 
respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários 
fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. 
Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Julgamen-
to significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido 
ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis 
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. Valor justo de instru-
mentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados 
no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizan-
do técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados 
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, 
contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido 
para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utiliza-
dos como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumen-
tos financeiros. Vida útil do imobilizado. O imobilizado é depreciado de forma linear, com 
base na vida útil econômica estimada de cada item. Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidên-
cias 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 advogados externos. As provisões são revisadas trimestralmente e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.13. Demonstrações dos fluxos de caixa. 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstrações 
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.14. Instrumentos financeiros. Os ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando a 
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. a) Ativos fi-
nanceiros. Os ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como men-
surados subsequentemente ao custo amortizado, valor justo por meio do resultado 
(VJPR) e valor justo por meio de outros resultados abrangentes (ORA). A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa contratual dos 
ativos financeiros e do modelo de negócios da Companhia para administrá-los. Para que 
um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou valor justo por 
meio de ORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros (SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação é considerada 
como teste de SPPI e é realizada em relação aos instrumentos. O modelo de negócios 
da Companhia para administrar ativos financeiros consiste em como ela administra seus 
ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os 
fluxos de caixa resultarão da obtenção de fluxos de caixa contratuais, venda dos ativos 
financeiros, ou ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado. Os seguintes instrumen-
tos foram classificados e mensurados ao custo amortizado utilizando-se o método da 
taxa efetiva de juros deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável: • 
Caixa e equivalentes de caixa/aplicações: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e 
outros equivalentes de caixa de alta liquidez de curto prazo com vencimentos inferiores 
a 90 dias sujeitos a um risco insignificante de alterações no valor; e as aplicações com-
preendem caixa e outras aplicações com mais de 90 dias de vencimento. • Contas a re-
ceber: As contas a receber e outros valores a receber são demonstrados pelo valor pre-
sente dos montantes devidos, reduzidos pela perda por redução ao valor recuperável. O 
método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um instru-
mento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa 
efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros es-

timados (incluindo todos os encargos sobre pontos pagos ou recebidos que fazem parte 
integrante da taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou descontos) 
durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, quando apropriado, por um período 
mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado in-
cluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a serem 
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com variações líquidas no valor 
justo reconhecidas na demonstrações dos resultados. As variações no valor justo são 
reconhecidas no resultado em “receita financeira” ou “despesas financeiras”, dependen-
do dos resultados obtidos. Fundos de investimento e câmbio de renda fixa foram classi-
ficados como VJPR. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. Ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado são avaliados por indicadores de redução ao valor 
recuperável no final de cada período de divulgação. Os ativos financeiros são considera-
dos como não recuperáveis quando houver evidência objetiva de que, como resultado 
de um ou mais eventos que tenham acontecido após o reconhecimento inicial do ativo 
financeiro, os fluxos de caixa futuros estimados da aplicação foram afetados. A evidência 
objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir: • Dificuldade financeira 
significativa do emissor ou contraparte; • Inadimplência nos pagamentos de juros ou 
principal; • Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização fi-
nanceira, ou • O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro 
devido às dificuldades financeiras. Para as contas a receber, a Companhia aplica uma 
abordagem simplificada no cálculo da provisão para perdas de crédito esperadas (PCE). 
Para ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da perda por redução ao valor recu-
perável reconhecida é a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto das garantias e avais e descon-
tando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. O valor contábil do ativo financei-
ro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperável diretamente para todos os 
ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido 
pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta a receber é considerada incobrá-
vel, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. Recuperações subsequentes de 
valores anteriormente baixados são creditadas em contrapartida à conta de provisão. As 
variações no valor contábil da conta de provisão são reconhecidas no resultado. Desre-
conhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A Companhia desreconhece um ativo finan-
ceiro somente quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expirarem ou 
quando ele transfere o ativo financeiro e substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade do ativo para outra entidade. Se a Companhia não transferir nem retiver 
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade e continuar a controlar o 
ativo transferido, ele reconhecerá sua participação retida no ativo e um passivo associa-
do pelos valores que poderá ter de pagar. Se a Companhia retiver substancialmente to-
dos os riscos e benefícios da propriedade de um ativo financeiro transferido, ele continu-
ará a reconhecer o ativo financeiro e também reconhecerá um empréstimo garantido 
pelos proventos recebidos. b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classi-
ficados como “VJPR” ou “outros passivos financeiros”. Os passivos financeiros são clas-
sificados como VJPR quando o passivo financeiro for mantido para negociação ou de-
signado como VJPR. Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquidos dos custos de transação. Outros passivos financeiros são mensurados 
subsequentemente ao custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, 
sendo as despesas de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O método 
da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo finan-
ceiro e alocar sua despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva 
de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados 
durante a vida esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) um período mais 
curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há passivos financeiros 
classificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • Empréstimos bancários: Em-
préstimos bancários que incorrem juros e obrigações relacionadas a arrendamentos fi-
nanceiros são registrados pelos recursos recebidos, líquidos de custos diretos de emis-
são. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar na liquidação ou resgate e os 
custos diretos de emissão, são contabilizados pelo regime de competência nas demons-
trações dos resultados utilizando o método da taxa efetiva de juros e são adicionados ao 
valor contábil do instrumento na medida em que não forem liquidados no período em que 
surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros valores a pagar são mensurados 
ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Desreconhecimento (baixa) de passivos 
financeiros. A Companhia desreconhece os passivos financeiros quando, e somente 
quando, as obrigações são liquidadas, canceladas ou vencem. 3.15. Custos de em-
préstimos. Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, constru-
ção ou produção de um ativo que requer um tempo significativo para ser concluído para 
fins de uso são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os 
demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são in-
corridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma 
entidade relativos ao empréstimo. 3.16. CPC 06 - Arrendamentos. O pronunciamento 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulga-
ção dos arrendamentos mercantis e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos mercantis sob um único modelo, semelhante à contabilização de arren-
damentos financeiros do CPC 06. A norma inclui duas isenções de reconhecimento para 
arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores 
pessoais e impressoras de pequeno porte) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, 
arrendamentos com prazo inferior a 12 meses). Na data de início de um arrendamento, 
um arrendatário reconhece um passivo para efetuar pagamentos do arrendamento (ou 
seja, o passivo do arrendamento) e um ativo que representa o direito de usar o ativo 
subjacente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os ar-
rendatários devem reconhecer separadamente a despesa de juros do passivo de arren-
damento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. A MNB arrenda imóveis 
e veículos que geralmente duram 5 anos e 2 anos respectivamente, sem opção de reno-
vação do arrendamento após este período, não existindo previsão de reajustes anuais 
ou mensais. As informações sobre arrendamentos para os quais a MNB é a arrendatário 
são apresentadas na nota 14. 3.17. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. 
Inúmeras outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não 
têm impacto sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Compa-
nhia. A MNB não adotou antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou altera-
ções que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. • Alterações ao IFRS 
16  (CPC 06 (R2)): Benefícios relativos ao COVID-19 concedidos às Concessões de 
Aluguel que vão além de 30/06/2021; e • Reforma de Referência da Taxa de Juros – Fase 
2 – Alterações às IFRS 9 (CPC 48), IAS 39 (CPC 48), IFRS 7 (CPC 40 (R1), IFRS 4 (CPC 
11) e IFRS 16 (CPC 06 (R2)). 3.18. Novas normas e interpretações ainda não efeti-
vas. Abaixo as novas normas e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não efeti-
vas. • Contratos de Seguros - CPC 50 (IFRS 17); Em maio de 2017, o IASB emitiu o IFRS 
17 Contratos de Seguros (CPC 50), um novo padrão contábil para contratos de seguros 
que abrange reconhecimento e medição, apresentação e divulgação. Uma vez efetiva-
do, o IFRS 17 substituirá os Contratos de Seguro IFRS 4 (CPC 11) que foi emitido em 
2005. O IFRS 17 (CPC 50) aplica-se a todos os tipos de contratos de seguro (ou seja, 
vida, não-vida, seguro direto e resseguros), independentemente do tipo de entidades que 
os emitem, bem como a certas garantias e instrumentos financeiros com características 
discricionárias de participação. Algumas exceções de escopo serão aplicadas. O objetivo 
geral do IFRS 17 (CPC 50) é fornecer um modelo contábil para contratos de seguros mais 
úteis e consistentes para as seguradoras. Em contraste com os requisitos do IFRS 4 
(CPC 11), que se baseia em grande parte na elaboração de apólices de contabilidade 
locais anteriores, o IFRS 17 (CPC 50) fornece um modelo abrangente para os contratos 
de seguros, considerando todos os aspectos contábeis relevantes. O núcleo do IFRS 17 
(CPC 50) é o modelo geral, complementado por: • Uma adaptação específica para con-
tratos com características de participação direta (a abordagem da taxa variável); e • Uma 
abordagem simplificada (a abordagem de alocação de prêmios) principalmente para 
contratos de curta duração. O IFRS 17 (CPC 50) é efetivo para períodos de divulgação a 
partir de 01/01. 2023, com números comparativos necessários. A adoção antecipada é 
permitida, desde que a entidade também aplique IFRS 9 (CPC 46) e IFRS 15 (CPC 47) 
sobre ou antes a data em que se aplica primeiro ao IFRS 17 (CPC 50). A norma não é 
aplicável à Companhia. • Alterações ao IAS 1 (CPC 26): Classificação de Passivos em 
Circulante ou Não Circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágra-
fos 69 a 76 da IAS 1, correlacionados ao CPC 26, para especificar os requisitos para 
classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que 
se entende por direito de diferimento de liquidação; • Que um direito de adiamento deve 
existir no final da divulgação; • Essa classificação não é afetada pela probabilidade de 
uma entidade exercer seu direito de diferimento; e • Que somente se um derivativo em-
butido em um passivo conversível for ele próprio um instrumento de patrimônio, os termos 
de um passivo não afetarão sua classificação. As alterações são válidas para períodos 
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Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/21.
Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 98 26 1.763 1.800
Contas a receber de clientes - - 736 736
Dividendos  a receber - - 39.765 36.108
Créditos tributários (3.b) 14 14 118 113

112 40 42.382 38.757
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas (3.d) 686 686 2.407 2.407
Depósitos judiciais 3 3 72 70

689 689 2.479 2.477
Investimentos (3.c/4) 703.083 800.895 828.829 954.361

703.772 801.584 831.308 956.838
Total do ativo 703.884 801.624 873.690 995.595

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Passivo
Circulante
Fornecedores - - 5 6
Impostos e contribuições sociais 3 3 33 33
Outros débitos - - 196 196

3 3 234 235
Não circulante
  Débitos com partes relacionadas (3.d) 686 686 - -

686 686 - -
Patrimônio líquido (5)
Capital social 387.941 387.941 387.941 387.941
Reserva de capital 4.664 4.664 4.664 4.664
Reservas de lucros 506.712 408.429 506.712 408.429
Ajuste de Avaliação Patrimonial (196.129) - (196.129) -
Outros resultados abrangentes 6 (99) 6 (99)

703.194 800.935 703.194 800.935
Participação de acionistas não
controladores - - 170.262 194.425

703.194 800.935 873.456 995.360
Total do passivo 703.884 801.624 873.690 995.595

Demonstrações dos Resultados  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
  Gerais e administrativas (15) (14) (174) (335)
  Resultado financeiro, líquido 3 1 61 43
  Resultado de equivalência
 patrimonial (3.c/4) 127.445 122.653 159.029 153.233
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 127.433 122.640 158.916 152.941
  Imposto de renda e contribuição social - - - (1)
Lucro líquido antes da participação 
minoritária 127.433 122.640 158.916 152.940
  Participação de acionistas não
 controladores - - (31.483) (30.300)
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640 127.433 122.640

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
 Reservas de lucros   

Capital 
social

Reserva 
de capital Legal Investimento

Outros 
resultados 

abrangentes

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
acumu- 

lados

Patri-
mônio 
líquido

Acionistas 
não contro- 

ladores

Patrimônio  
líquido con-

solidado
Saldos em 01/01/20 377.941 4.664 30.200 307.658 (307) - - 720.156 174.466 894.622
Aumento de capital social 10.000 - - (10.000) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 122.640 122.640 - 122.640
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - - 6.132 - - - (6.132) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - (28.424) (28.424) - (28.424)
   Reserva para investimento - - - 88.084 - - (88.084) - - -
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada direta - - - (13.645) - - - (13.645) - (13.645)
Outros resultados abrangentes - - - - 208 - - 208 - 208
Participação dos acionistas não
controladores - - - - - - - - 19.959 19.959
Saldos em 31/12/20 387.941 4.664 36.332 372.097 (99) - - 800.935 194.425 995.360
Aumento de capital social - - - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 127.433 127.433 - 127.433
Ajuste de avaliação patrimonial  
reflexa - Investida - - - - - (196.129) - (196.129) - (196.129)
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - - 6.372 - - - (6.372) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - (29.100) (29.100) - (29.100)
   Reserva para investimento - - - 91.911 - - (91.961) (50) - (50)
Outros resultados abrangentes - - - - 105 - - 105 - 105
Participação dos acionistas não 
controladores - - - - - - - - (24.163) (24.163)
Saldos em 31/12/21 387.941 4.664 42.704 464.008 6 (196.129) - 703.194 170.262 873.456

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Outros resultados abrangentes 105 208
Resultado abrangente do exercício 127.538 122.848

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais: 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640 127.433 122.640
Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (127.445) (122.653) (183.193) (133.274)
Equivalência patrimonial (127.445) (122.653) (159.029) (153.233)
Resultado de participações 
minoritárias - - (24.164) 19.959

Variações nos ativos e passivos
 operacionais - - (3.665) (921)
Créditos tributários - - (5) 23
Dividendos  a receber - - (3.658) (946)
Depósitos judiciais - - (2) (2)

Recursos líquidos aplicados nas
 atividades operacionais (12) (13) (59.425) (11.555)
Investimentos 225.257 41.860 284.561 53.148
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada direta - (13.645) - (13.645)

Recursos líquidos gerados nas
atividades de investimentos 225.257 28.215 284.561 39.503
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (29.100) (28.424) (29.100) (28.424)
Ajuste de avaliação patrimonial  
reflexa - investida (196.129) - (196.129) -
Aumento de capital social - 10.000 - 10.000
Redução reserva investimento (50) (10.000) (50) (10.000)
Outros resultados abrangentes 105 208 105 208

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamentos (225.174) (28.216) (225.174) (28.216)
Aumento do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa 72 (14) (37) (268)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 26 40 1.800 2.068
No fim do exercício 98 26 1.763 1.800

Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa 72 (14) (37) (268)

Notas Explicativas às DFs. Consolidadas - Em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
1 - Contexto operacional: A Três Morros Participações S.A., é uma holding de 
capital fechado, que tem por objeto social a participação em empreendimentos e/
ou outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na área 
de concessão de serviços públicos. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adota-
das no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, 
as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As 
DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arre-
dondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra for-
ma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício 
findo em 31/12/21. As DFs. consolidadas da empresa Três Morros Participações 
S.A. inclui a seguinte Cia., classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Developer S.A. 80,19% Controlada

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado correspon-
de à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua 
natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, re-
servas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, 
adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou 
passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram conso-
lidados; 3 - Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e 
equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os 
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis 
para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabili-
dade pro-rata temporis até a data das DFs.. São representadas basicamente por 
operações compromissadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se 
basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos 
tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: Os investi-
mentos em sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalên-

cia patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento 
ou na diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em 
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decor-
rência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios 
anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das 
sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que 
a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis 
estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. d. Créditos e Débitos com partes 
relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas em condi-
ções definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimen-
to para essas transações. e. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste 
de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô-
micas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor con-
tábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 
não foram identificados ajustes a serem contabilizados. f. Declaração de confor-
midade: As DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a 
Lei das S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas 
internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB.
4 – Investimentos (Controladora) Participação 2021 2020
Developer S.A. 80,19% 703.083 800.895
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integralizado, 
em 31/12/21, está representado por 78.479.551 ações (78.479.551 em 31/12/20), 
sendo 39.204.774 (39.204.774 em 31/12/20) ordinárias e 39.274.777 (39.274.777 
em 31/12/20) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos: 
O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, 
calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, 
salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lu-
cros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício até o limite de 20% do capital social, em conformidade com o artigo 

193 da Lei nº 6.407/76. Reserva para investimento - Constituída por até 75% 
do lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das 
atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia. Ajuste de avaliação patrimo-
nial: Os ajustes de avaliação patrimonial da companhia referem-se à variação 
do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em 
seus saldos iniciais. A administração considera que os valores de mercado 
refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. Em virtude da 
recompra de ações próprias para tesouraria ocorrido em sociedade investida 
indiretamente foi registrado em rubrica do Patrimônio Líquido um ajuste do 
investimento para refletir o efeito desta operação. Outros resultados abran-
gentes - Resultado equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangen-
tes em controlada em conjunto referente a passivo atuarial, líquido de impostos, 
vindo da participação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Am-
biental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da controlada 
direta Developer S.A.. 6 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financei-
ros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administra-
ção desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. 7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a 
data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2

Sacor Siderotécnica S.A.
 CNPJ: 29.348.695/0001-89

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. Duque de Caxias, 31 de Janeiro 2022. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e Bancos 63.118,77 3.468,75
Aplicações Financeiras 7.021.486,69 11.874.988,91
Duplicatas a Receber 5.064.797,49 3.792.244,58
Valores a Receber 2.846.304,41 2.766.220,31
Estoques 11.697.192,61 6.097.435,56
Total do Circulante 26.692.899,97 24.534.358,11
Não Circulante
Investimentos
Ações e Quotas de Outras Empresas 2.024.965,00 2.024.965,00
Terrenos 395.376,00 395.376,00
Imóveis 29.159.070,86 29.159.070,86
(-)Depreciação Acumulada (2.965.213,76) (2.965.213,76)
Total do Investimento 28.614.198,10 28.614.198,10
Imobilizações Técnicas 10.635.057,43 10.315.813,08
(-)Depreciação Acumulada (4.750.417,28) (4.750.417,28)
Resultado Pendente - -

5.884.640,15 5.565.395,80
Total do Não Circulante 34.498.838,25 34.179.593,90
Total do Ativo 61.191.738,22 58.713.952,01

Passivo 2021 2020
Circulante
Fornecedores 390.365,76 226.294,79
Obrigações a Pagar 163.495,09 114.862,24
Impostos e Contribuições 842.592,44 672.064,93
Outras Obrigações 190.852,74 181.978,68
Adiantamento de Clientes 10.390.163,29 6.887.066,64
Provisão p/Imposto de Renda 454.153,60 801.080,97
Provisão p/Contribuição Social 85.945,39 236.851,83
Total do Circulante 12.517.568,31 9.120.200,08
Não Circulante
Outras Obrigações 10.860.359,51 10.753.060,45
Resultado Pendente 13.990.126,87 13.990.126,87
Total do Não Circulante 24.850.486,38 24.743.187,32
Patrimônio Líquido
Capital Social 17.000.000,00 17.000.000,00
Reservas Incentivos Fiscais 608,57 608,57
Reserva Legal 3.618.606,35 3.458.942,27
Reserva de Lucros 3.204.468,61 4.391.013,77
Total do Patrimônio Líquido 23.823.683,53 24.850.564,61
Total do Passivo 61.191.738,22 58.713.952,01

Receita Bruta Operacional 2021 2020
Vendas de Serviços 114.004,99 251.480,00
Vendas de Produtos 24.479.936,87 18.358.144,61
Venda para Mercado Externo 7.065.238,44 6.430.891,17
Total da Receita Bruta 31.659.180,30 25.040.515,78
Receita Operacional Líquida
(-) ICMS (3.537.636,79) (2.736.117,87)
(-) IPI (676.980,32) (588.707,94)
(-) Diversos (PIS, COFINS, ISS, Vendas Canceladas) (2.232.800,43) (1.769.348,41)
Total da Receita Líquida 25.211.762,76 19.946.341,56
Custo Operacional
Custo de Vendas de Produtos/Serviços (19.249.592,59) (12.531.809,53)
Lucro Bruto 5.962.170,17 7.414.532,03
Despesas Operacionais
Administrativas (1.833.598,22) (1.751.652,62)
Gerais (1.616.249,19) (904.771,28)
Com vendas (5.067,69) (17.362,51)
Tributárias (364.366,29) (272.921,88)
Financeiras 41.678,69 (1.274.735,10)
Total das Despesas Operacionais (3.777.602,70) (4.221.443,39)
Lucro Operacional 2.184.567,47 3.193.088,64
Receitas/Despesas Financeiras (376.609,91) 47.258,26
Receitas não Operacionais Vda Ativo - -
Receitas/Despesas não Operacionais 1.717.465,55 1.549.774,98
Lucro Antes do Imposto de Renda 3.525.423,11 4.790.121,88
(-) Provisão para IRPJ (956.400,06) (1.167.794,34)
(-) Provisão para CSSL (352.944,02) (429.045,96)
Lucro Líquido do Exercício 2.216.079,03 3.193.281,58

Vendas de Produtos e Serviços 31.659.180,30 25.040.515,78
Custo de Vendas de Produtos/Serviços (19.249.592,59) (12.531.809,53)
Lucro Bruto 12.409.587,71 12.508.706,25
Depreciação - -
Despesas de venda e administrativas (10.266.698,93) (8.040.882,51)
Receitas/Despesas de Juros 41.678,69 (1.274.735,10)
Receita/Despesas de juros s/duplicatas (376.609,91) 47.258,26
Rendas eventuais 916.455,25 1.196.938,03
Renda de aplicações 801.010,30 352.836,95
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL 3.525.423,11 4.790.121,88
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.309.344,08) (1.596.840,30)
Lucro Líquido 2.216.079,03 3.193.281,58

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL 3.525.423,11 4.790.121,88
Ajuste por: Depreciação - -
Total 3.525.423,11 4.790.121,88
Fluxo de Caixa gerado pelas origens de recursos
Redução em Fornecedores 164.070,97 126.885,25
Aumento no Patrimônio Líquido 72.439,89 16.718,46
Redução nas Obrigações Tributárias - -
Redução em Outros Passivos 2.031.252,24 2.954.733,35
Redução de Clientes (1.272.552,91) (1.393.524,57)
Aumento no Estoque (5.599.757,05) (4.179.855,58)
Total (4.604.546,86) (2.475.043,09)

Capital Social Lucros Acumulados Reserva Inc. Fiscais Reserva Lucros Total
Saldo em 31/12/2020 17.000.000,00 3.475.660,63 608,57 4.374.295,41 24.850.564,61
Vlr.. 10/06 e 31/12/2021 transf. p/ Dividendos - - - (3.315.400,00) (3.315.400,00)
Vlr. 10/06/2021 transf. p/ Reserva Legal - 159.664,08 - (159.664,08) -
Ajuste de exercícios anteriores - 55.721,53 - 16.718,36 72.439,89
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.216.079,03 2.216.079,03
Saldo em 31/12/2021 17.000.000,00 3.691.046,24 608,57 3.132.028,72 23.823.683,53

Recursos Líquidos provenientes 2021 2020
das Atividades Operacionais,
 Fluxo de Caixa nas atividades:
Redução/ Aumento no Ativo Circulante 1.502.100,00 116.200,00
Redução em Outros Valores a Receber (1.582.184,10) (294.637,98)
Redução/ Aumento em Investimentos - -
Redução no Imobilizado (319.244,35) (19.883,16)
Pagamento de Dividendos (3.315.400,00) (2.000.000,00)
Total (3.714.728,45) (2.198.321,14)
Aumento (Diminuição) das Disponibilidades (4.793.852,20) 116.757,55
Disponibilidade no Início do Exercício 11.878.457,66 11.761.700,11
Disponibilidade no Fim do Exercício 7.084.605,46 11.878.457,66

Principais diretrizes contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas aten-
dendo aos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, (Lei 6.404/76, atualizada 
pela Lei 9.457, de 05/05/1997), aos princípios geralmente aceitos de contabilidade e 

ás normas estabelecidas pela Legislação Fiscal: 1. Investimentos: Registrados pelo 
custo de aquisição. 2. Imobilizado: Registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das 
depreciações e amortizações, pelo método linear, com base nos prazos de vida útil, 

segundo as taxas permitidas pela legislação em vigos. 3 Capital Social: O Capital Social 
é composto de 17.000.000 ações no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, numeradas de 
001 a 17.000.000. Cumprindo o que estabelece a Lei nº 11.941 de 28/05/2009 DOAR foi 
substituída por “Demonstrações dos Fluxos de Caixa” elaborada pelo método indireto.

Henrique Osório de Albuquerque Santos - Diretor Presidente
Jorge Reginatto - Técnico em Contabilidade - CRC/RJ 016.617/7-CPF 045.155.447-72

anuais de divulgação a partir de 01/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, a companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se 
os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. • Definição de Esti-
mativas Contábeis - Alterações ao IAS 8 (CPC 23). Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu 
emendas ao IAS 8 (CPC 23), na qual introduz uma definição de “estimativas contábeis”. 
As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mu-
danças nas políticas contábeis e a correção de erros. Além disso, esclarecem como as 
entidades utilizam técnicas de medição e insumos para desenvolver estimativas contá-
beis. As alterações são efetivas para períodos anuais de divulgação a partir de 01/01/2023 
e aplicam-se a alterações nas políticas contábeis e mudanças nas estimativas contábeis 
que ocorrem no início ou após o início desse período. A aplicação anterior é permitida 

desde que este fato seja divulgado. Não se espera que as alterações tenham impacto 
material sobre a Companhia. • Divulgação de Políticas Contábeis - Alterações ao IAS 1 
(CPC 26 (R1)) e Declaração de Prática do IFRS 2. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu 
alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Jud-
ges, nas quais fornece orientações e exemplos para ajudar as entidades a aplicar julga-
mentos de materialidade às divulgações de políticas contábeis. As alterações visam 
ajudar as entidades a fornecer divulgações de políticas contábeis que sejam mais úteis, 
substituindo a exigência de que as entidades divulguem suas políticas contábeis ‘signifi-
cativas’ por uma exigência de divulgar suas políticas contábeis ‘relevantes’ e adicionando 
orientações sobre como as entidades aplicam o conceito de materialidade na tomada de 
decisões sobre divulgações de políticas contábeis. As alterações à IAS 1 (CPC 26 (R1)) 

são aplicáveis para períodos anuais a partir de 01/01/2023, com implementação anterior 
permitida. Uma vez que as alterações na Declaração de Prática 2 fornecem orientações 
não obrigatórias sobre a aplicação da definição de material para informações de políticas 
contábeis, não é necessária uma data efetiva para essas alterações. Atualmente, a 
Companhia avalia o impacto das alterações para determinar o impacto que terão nas 
divulgações da política contábil da Companhia.

Luis Gustavo Bueno Machado - Diretor Executivo
Contador: Vladimir Ferreira Francisco - CRC RJ-093643

O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 
27/04/2022, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas 

junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.
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EVOLTZ IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.114.999/0001-49

Relatório anual da Administração

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 34.324 29.780
Caixa e equivalentes de caixa 10.671 7.657
Contas a receber 1.555 1.780
Tributos a recuperar 162 1.767
Ativo de contrato de concessão 20.873 18.212
Outros ativos 1.063 364
Não Circulante 164.828 170.861
Realizável a longo prazo
Contas a receber 238 -
Depósitos judiciais 52 107
Tributos a recuperar 2.380 2.307
Ativo de contrato de concessão 161.481 167.764
Imobilizado 176 184
Intangível 501 499
Total do Ativo 199.152 200.641
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante 13.729 6.073
Fornecedores 514 154
Debêntures 11.208 3.983
Partes relacionadas 618 533
Tributos a recolher 226 244
Encargos setoriais 1.163 1.120
Outros passivos - 39
Não circulante 90.663 88.618
Debêntures 64.843 67.171
Provisões 1.255 1.281
PIS e COFINS diferidos 15.355 15.809
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.210 4.357
Patrimônio líquido 94.760 105.950
Capital social 126.328 128.328
Prejuízos acumulados (31.568) (22.378)
Total do passivo e patrimônio líquido 199.152 200.641

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 
31/12/2021 e 01/01/2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 16.075 17.803
Remuneração do ativo de concessão 15.415 14.755
Receita de operação e manutenção, deduções e 
outras, líquidas 660 3.048

Custos dos serviços prestados (4.793) (4.100)
Lucro bruto 11.282 13.703
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (4.562) (8.162)
Outras receitas operacionais - 1.274

(4.562) (6.888)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 6.720 6.815
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 552 2.264
Despesas financeiras (11.610) (3.135)

(11.058) (871)
Lucro antes do IR e contribuição social (4.338) 5.944
IR e contribuição social
Diferidos (4.852) (8.678)

(4.852) (8.678)
Prejuízo do exercício (9.190) (2.734)
Resultado básico e diluído por ação (0,073) (0,021)

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (9.190) (2.734)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (9.190) (2.734)

Demonstrações dos resultados abrangentes para
os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para 
os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Capital social Prejuízos Acumulados Patrimônio líquido
Em 31/12/2019 189.328 (19.644) 169.684
Redução de Capital (61.000) - (61.000)
Prejuízo do exercício - (2.734) (2.734)
Em 31/12/2020 128.328 (22.378) 105.950
Redução de Capital (2.000) - (2.000)
Prejuízo do exercício - (9.190) (9.190)
Em 31/12/2021 126.328 (31.568) 94.760

Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) antes IR e da 
 contribuição social correntes e diferidos (4.338) 5.944
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (15.415) (15.654)
Juros sobre debêntures 11.400 2.896
Amortização do custo de transação 17 -
Provisão e atualização de contingências 15 545
Depreciação 6 -
Pis e Cofins diferidos (454) (352)
Variação no capital circulante:
Contas a receber (13) (246)
Partes relacionadas 85 (826)
Tributos a recuperar 1.532 (578)
Ativo contratual da concessão 19.037 18.274
Fornecedores 360 (231)
Tributos a recolher (18) 53
Provisões (41) (19.649)
Encargos setoriais 43 99
Outros Ativos e Passivos (627) (280)
Caixa gerado (aplicado) nas operações 11.589 (10.005)
Juros pagos sobre debêntures (3.650) (857)
Depósitos judiciais (55) 20.659
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 7.884 9.797
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de imobilizado - 54
Aquisição de intangíveis - (469)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - (415)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos,
 financiamentos e debêntures (2.870) (24.306)
Capitação de debentures - 70.000
Redução de Capital (2.000) (61.000)
Depósitos vinculados - 2.990
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento (4.870) (12.316)
Aumento (redução) líquido no Caixa e equivalentes de caixa 3.014 (2.934)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.657 10.591
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.671 7.657
Aumento (redução) líquido no Caixa e equivalentes de caixa 3.014 (2.934)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Daniel Henrique Lopes Lima
Denise Araujo Francisco 

Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 █ 1. Contexto operacional
Evoltz IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz IV” ou “Companhia”), com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, é uma sociedade por ações, de capital fechado 
e prazo indeterminado. A Companhia foi constituída em 11/11/2004 com o propósito 
específico e único de explorar concessões de serviços públicos de transmissão de ener-
gia elétrica, prestados mediante a implantação, operação, manutenção e construção de 
instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Elétrico brasileiro interligado, se-
gundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu acionista é 
Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). A Companhia não desenvolveu, no exercício findo em 
31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de suas concessões. 1.1. Concessão. 
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do 
Contrato de Concessão n° 008/07 firmado com a ANEEL em 21/06/2007, pelo prazo de 
30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora 
Bateias (PR) – Curitiba (PR), em corrente contínua, em 525kV, e da Linha de Transmissão 
Canoinhas (SC) – São Mateus do Sul (PR), em corrente contínua, em 230kV. A Compa-
nhia entrou em operação em 29/12/2009 e recebe pela prestação do serviço público de 
transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2021/2022, de R$22.940 
(R$21.227 no ciclo 2020/2021). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de 
julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de participação mino-
ritário. Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa 
Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação societária da TE IV; tendo 
sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do TPG, por meio 
de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 a TPG concluiu 
a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que totalizam 3.532km, 
pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, 
com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos empreen-
dimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Evoltz Participações 
S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. 
(veículo utilizado pela TPG no Brasil), passou a deter 76,43% das ações ordinárias da 
Evoltz IV. Em 29/09/2020, a Evoltz firmou um contrato de compra de ações para adqui-
rir 23,57% das ações ordinárias detidas pela Compañia Española de Financiación del 
Desarrollo S.A. – COFIDES pelo preço de aquisição de R$ 30 milhões. A transação foi de-
vidamente aprovada pelos órgãos competentes, em 22/09/2020 pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – Aneel, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 
Em 7/05/2021, o fundo de investimento Seville Fundo de Investimento em participações 
multiestratégia (“Seville”), acionista do controlador da Companhia, a Evoltz Participações 
S.A (“Evoltz”)., assinou contrato de compra e venda da totalidade de suas ações com a 
Leovac Participações S.A (“Leovac”)., uma sociedade controlada por fundos geridos pelo 
Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Em 29/07/2021, após concluída todas as condições 
precedentes, foi finalizado a transferência da totalidade das ações detidas pela Seville 
à Leovac Participações S.A. Em razão da aquisição do controle acionário a ação detida 
pela TPG Seville SPV, LLC foi transferida à Evoltz Participações S.A.. 1.3. COVID-19. Em 
consonância com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10/03/2020, a Companhia vem 
acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus negó-
cios, e avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência em função ruptura de 
fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, considerando o estágio atual da COVID-19, 
a Companhia não identificou efeitos significativos que possam impactar o negócio e/ou 
quaisquer evidências de riscos de a serem divulgadas em comparação às demonstrações 
financeiras apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da Companhia con-
tinua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários.

 █ 2.  Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. Declaração de conformidade As demonstrações financeiras foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronuncia-
mentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Estas demonstrações financei-
ras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. A emissão destas 
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 29/03/2022. 
Uso de estimativas e julgamentos A preparação de demonstrações financeiras requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e de apresentação. Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do prin-
cipal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demons-
trações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de 
apresentação da Companhia. Principais políticas contábeis. A Companhia aplicou as 
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresen-
tados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário. A Companhia apli-
cou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário. 2.3. Caixa 
e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco in-
significante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais de até três 
meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 
2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um contrato que dá ori-
gem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Classificação e mensuração. 
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do mode-
lo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. ■ Custo amortizado. Um ativo fi-
nanceiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quando tem finalidade de 
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução 
de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reco-
nhecidos no resultado. Em 31/12/2021, os principais ativos financeiros classificados nesta 
categoria são as contas a receber de clientes e o ativo de contrato. ■ Ativos financeiros 
ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos finan-
ceiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de 
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são 
reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro da concessão, era classifi-
cado como um ativo financeiro, na categoria de recebíveis. A partir de 01/01/2018, pas-
sou a ser classificado como ativo de contrato de concessão a valor justo por meio de resul-
tado. Em 31/12/2021, outros ativos financeiros classificados nesta categoria estão relacio-
nados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados. ■ Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são mensurados a 
valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus 
termos contratuais geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclu-
sivamente pagamentos de principal e juros. A Companhia não possui ativos financeiros 
com estas características. b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 
substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de 
“perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resul-

tados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa 
de ativos financeiros A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a 
um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um 
ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensuração. 
Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. 
Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido para nego-
ciação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momento do reconhe-
cimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos 
e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no resultado. Os 
outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo fi-
nanceiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu 
balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação 
especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos 
não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.4.3. 
Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor lí-
quido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia 
tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em uma base líquida 
ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5. Ativo de concessão. O 
Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado entre a União 
(Poder Concedente - Outorgante) e a Evoltz IV regulamentam a exploração dos serviços 
públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a 
Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos 
de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação 
de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obriga-
ção de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível 
para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anu-
al Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos 
amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investi-
mentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que re-
cebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 
31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o 
escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas re-
ceitas de construção e de operação com margem zero, além da receita de remuneração 
da infraestrutura de concessão com base na TIR do projeto, juntamente com a variação do 
IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por 
bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não so-
mente a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as con-
traprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de contrato de concessão”. As 
receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte for-
ma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP desti-
nada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as 
projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra 
e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao 
resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, 
a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o 
poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e de operação) é definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações 
posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de finan-
ciamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos 
custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e 
manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de construção. 
(iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o Ativo de contrato de concessão 
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da en-
trada em operação, sob a rubrica Remuneração do Ativo de contrato de concessão, utili-
zando a taxa implícita definida no início do contrato. A taxa busca precificar o componen-
te financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não 
sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide sobre os 
montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa A infraestrutura recebi-
da ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, 
a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à 
RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo 
Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos participan-
tes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. 
(ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser rece-
bida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 2.6. Provi-
sões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presen-
te, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos já ocor-
ridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem re-
lacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. 
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impos-
tos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá mar-
gem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição so-
cial são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável exceden-
te aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão 
para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e contribui-
ção social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de dife-
renças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para deter-
minação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação 
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito 
exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais 
correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os 
impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributá-
ria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base 
líquida. 2.8. Capital social. O capital social da Companhia é composto por ações ordiná-
rias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico 
por ação é calculado dividindo-se o resultado do exercício pela quantidade média ponde-
rada de ações em circulação no exercício. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não pos-
suía instrumentos financeiros conversíveis em ações, logo o lucro básico e diluído por ação 
é o mesmo. 2.10. Dividendos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um 
passivo nas demonstrações financeiras do exercício, com base no estatuto social da Com-
panhia e deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obriga-
tório somente é provisionado na data em que estes são devidamente aprovados pelos 
acionistas. 2.11. Novas normas e interpretações ainda não efetivas. (a) Revisadas e 

Vigentes: • CPC 00 (R2) - Estrutura conceitual para relatório financeiro • CPC 26 (R1) (IAS 
1) e (CPC 23) (IAS 8) - Definição de omissão material. • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamen-
tos. • CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. • CPC 
40 (R1) (IFRS 7) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos 
Financeiros. A administração da Companhia avaliou os pronunciamentos supramencio-
nados e não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras revisadas. (b) 
Revisadas e não vigentes. • CPC 50 (IFRS 17) – Contratos de Seguros. • CPC 26 (IAS 1) 
– Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como circulante 
ou não circulante. • CPC 23 (IAS 8) – Definição de estimativas contábeis. Exceto pelo 
pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, norma ainda não emitida no Brasil, e não 
aplicável à Companhia, a Administração da Companhia está em processo de análise dos 
impactos dos demais pronunciamentos acima destacados.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis 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, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas utiliza-
das pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas 
demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de 
concessão. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações 
de performance claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura 
que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da 
concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o 
Sistema Interligado Nacional – SIN.O ativo de contrato se origina na medida em que a 
concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do 
tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à 
satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia 
faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará jus 
ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendimento. 
O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por 
meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado 
no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são 
revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da 
Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem 
pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amor-
tizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não 
amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao 
final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determina-
ção do ativo de contrato de concessão são as seguintes: ■ Ativo de contrato indenizá-
vel - a Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amor-
tizados, como ativo de contrato, determinado com base nas taxas de depreciação 
aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato amorti-
zável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infra-
estrutura de transmissão são registradas como ativo de contrato. ■ Remuneração do 
ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na 
taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e 
considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca 
precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no 
início do projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela 
Companhia e suas controladas incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de 
recebimentos de caixa. ■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando a 
concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a recei-
ta de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de imple-
mentação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem 
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. 
■ Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das insta-
lações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da opera-
cionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os 
custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. 
Provisões para riscos tributários e fundiários. A Companhia é parte de diversos pro-
cessos judiciais e administrativos. 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 hierar-
quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 1.3 Redução ao 
valor recuperável (“impairment”) a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um 
ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada 
data de apresentação para apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há indicação de que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de 
perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que possa ser esti-
mado de maneira confiável. A indicação de que os ativos financeiros perderam valor pode 
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de 
que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um 
mercado ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar 
como um indicativo de perda por redução ao valor recuperável. Uma redução do valor 
recuperável com relação a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calcula-
da como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa 
estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconheci-
das no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre 
o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos. Quando um evento subsequen-
te indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registra-
da no resultado. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhe-
cidas em nenhum dos exercícios apresentados. b) Ativos não financeiros - os valores 
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e a 
contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recupe-
rável do ativo é estimado. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se 
o valor contábil do ativo ou da Unidade Geradora de Caixa - UGC exceder o seu valor re-
cuperável. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre 
o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do 
valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo (ou da UGC) para o qual a esti-
mativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Para a finalidade de testar o valor recu-
perável, os ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor 
grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte in-
dependentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a UGC). Perdas 
por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas por redução 
ao valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo 
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortiza-
ção, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não 
identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz IV São Matheus Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz IV São Matheus Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Evoltz IV São Matheus 
Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 

os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o 
assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa 
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções 
significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o 
assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a 
conclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da 
receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a 
ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$182.354 mil. 
O reconhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente 
requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, 
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Personal Care PartiCiPações s.a. 
Companhia Fechada / CNPJ/ME 42.511.759/0001-89

1 Contexto operacional: A Personal Care Participações S.A. (“Companhia” ou 
“Controladora” ou “Personal Care”) é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Bartolomeu 
Mitre, nº 336, sala 701, Leblon, CEP 22.431-002. A Companhia tem por objeto a 
participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista 
ou quotista. 1ª Emissão de debêntures da Personal Care - Em 20 de outubro de 
2021 foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia a 1ª emissão 
de Debêntures não conversíveis no montante de R$175.000 (cento e setenta 
e cinco milhões de reais). Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a 
Oferta, nos termos de Instrução CVM 476, foram utilizados para pagamento de 
parcela da compra da Farmax. 

Ativo Controladora Consolidado
2021 2021

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1 11.994
Aplicações financeiras 24.382 24.382
Contas a receber de clientes - 78.132
Estoques - 70.221
Impostos a Recuperar 10 2.184
Adiantamentos - 4.430
Outros ativos - 79
Total do ativo circulante 24.393 191.422
Não circulante
Realizável a longo prazo
Juros sobre capital próprio 1.737 -
Impostos a Recuperar - 28.984
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos - 14.817
Outros ativos - 983
Total do realizável a longo prazo 1.737 44.784
Ativos de direito de uso - 28.905
Investimentos 566.507 -
Imobilizado - 68.394
Intangível - 373.182
Total do ativo não circulante 568.244 515.265
Total do ativo 592.637 706.687
Passivo Controladora Consolidado

2021 2021
Circulante
Fornecedores - 33.203
Obrigações por aquisição 30.213 30.213
Empréstimos e financiamentos 16.265 33.840
Passivos de arrendamento - 2.656
Obrigações sociais - 9.071
Obrigações fiscais 176 5.953
Parcelamento de Impostos - 1.746
Outros passivos circulantes - 1.591
Total do passivo circulante 46.654 118.273
Não circulante
Passivos de arrendamento - 27.142
Provisão para contingências - 12.230
Parcelamento de Impostos - 2.395
Obrigações por aquisição 271.636 271.636
Empréstimos e financiamentos 314.407 314.703
Outros passivos não circulantes - 368
Total do passivo não circulante 586.043 628.474
Patrimônio líquido
Capital social 413 413
Ajuste de avaliação patrimonial 327 327
Prejuízos acumulados (40.800) (40.800)
Total do patrimônio líquido (40.060) (40.060)
Total do passivo e do patrimônio líquido 592.637 706.687

Controladora Consolidado
2021 2021

Receita operacional líquida - 36.660
Custo dos produtos vendidos - (26.630)
Lucro bruto - 10.030
Despesas com vendas - (6.350)
Despesas gerais e administrativas (17.974) (27.532)
Outras receitas (despesas) (2) (10.094)
Resultado com equivalência patrimonial (8.846) -
Lucro/Prejuízo operacional  (26.822) (33.946)
Receitas financeiras 385 1.330
Despesas financeiras (14.363) (15.907)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (13.978) (14.577)
Lucros/Prejuízos antes do imposto de renda
  e da contribuição social (40.800) (48.523)
Imposto de renda e contribuição social - 7.723
Lucro líquido/Prejuízo do Exercício (40.800) (40.800)

Controladora Consolidado
2021 2021

Prejuízo do exercício (40.800) (40.800)
Total do resultado abrangente do 
exercício (40.800) (40.800)

Capital 
social

Prejuízos 
acumula-

dos

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Em 01 de janeiro de 2021  - - - -
Aumento de capital social 20.000 20.000
Capital a integralizar (19.587) (19.587)
Prejuízo do exercício (40.800) (40.800)
Ajuste de avaliação patrimonial   327 327
Em 31 de dezembro de 2021 413 (40.800) 327 (40.060)

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

 
Contro-

ladora
Consoli-

dado
2021 2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais  
Lucro líquido do exercício (40.800) (40.800)
Ajustes de:
 Depreciação e amortização - 1.413

Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa - 
PECLD - (290)

Provisão para contingências - 8.754
Imposto de renda e contribuição social diferida - (7.155)
Provisão para perdas de estoques - 400
Amortização de mais valida 13.894 13.894
Juros sobre empréstimos 14.363 (15.907)
Outros - (654)
 (12.543) (40.345)

 Variações nas contas patrimoniais
 (Aumento) Redução dos ativos
 Contas a receber - 8.808

Estoques - (13.103)
Impostos a recuperar (10) (1.168)
Adiantamentos - 20.739
Ativos de direito de uso - (29.350)
Outros ativos - (716)
Aumento (Redução) das obrigações
Fornecedores - (20.073)
Obrigações sociais e trabalhistas - 1.168
Obrigações fiscais 176 (3.766)
Imposto de renda e contribuição social a pagar - -
Parcelamento de Impostos - (619)
Passivos de arrendamento - 29.798
Outros passivos - 73
Caixa líquido gerado pelas / (aplicado nas) operações (12.377) (48.554)

Juros pagos  -  68
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades
  operacionais (12.377) (48.486)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras (24.382) (24.382)
Aquisição de investimentos (278.552) (273.810)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível - (2.281)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (302.934) (300.473)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social 20.000 -
Capital a integralizar (19.587) -
Juros sobre capital próprio (1.737) -
Ajuste de avaliação patrimonial 327 -
Captação de empréstimos e financiamentos 316.309 357.159
Pagamento de empréstimos e financiamentos - (539)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
  financiamentos 315.312 356.620
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa 1 7.661
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 4.333
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1 11.994
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa 1 7.661

 As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.
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a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do 
tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou insumos 
necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, 
ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas espe-
radas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente 
financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à 
relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita de contrato com clientes 
como um assunto significativo para a nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento 
do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem 
nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas 
contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos 
fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada 
no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas 
pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão 
consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério e premissas para a mensuração do ativo de contrato 
adotados pela administração e as respectivas divulgações nas notas explicativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis 
no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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 contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 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 relevan-

tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: ■ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ■ Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. ■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. ■ Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. ■ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 29/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

EVOLTZ IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A.   CNPJ/MF nº 07.114.999/0001-49

PIRAMIDAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 32.204.893/0001-83

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações financeiras do exercício de 2021. Duque de Caxias, 25/01/2022. A Administração.

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e Bancos 1.476.402,87 8.056.392,05
Créditos 11.545.620,50 11.545.000,50
IRF a Compensar 326.552,04 138.139,38
CSLL a Compensar 51.694,73 -
Total do Circulante 13.400.270,14 19.739.531,93
Não Circulante
Investimentos 5.876.562,00 5.876.562,00
Imobilizações 10.511.619,61 10.511.619,61
(-)Depreciação Acumulada (653.297,74) (653.297,74)
Total do Não Circulante 15.734.883,87 15.734.883,87
Total do Ativo 29.135.154,01 35.474.415,80

Passivo 2021 2020
Circulante
Provisão p/ IRPJ - -
Provisão p/ CSLL - 4.108,00
Fornecedores - -
Obrigações Trabalhistas 17.604,17 17.479,64
Impostos e Contribuições 16.988,25 13.400,09
Honorários a Pagar 453,90 453,90
Dividendos a Pagar - 3.002.000,00
Outras Obrigações 58.800,00 58.800,00
Total do Circulante 93.846,32 3.096.241,63
Não Circulante
Obrigações a Pagar 4.552.837,50 4.551.511,91
Total do não Circulante 4.552.837,50 4.551.511,91
Patrimônio Líquido
Capital Social 10.000.000,00 10.000.000,00
Reserva de Capital 1.650.463,46 1.562.868,11
Reserva de Lucros 12.838.006,73 16.263.794,15
Total do Patrimonio Líquido 24.488.470,19 27.826.662,26
Total do Passivo 29.135.154,01 35.474.415,80

2021 2020
Receitas Financeiras 2.734.330,75 2.069.182,77
Rendimento de Aplicação Financeira 281.960,75 219.532,77
Receita de Aluguel 176.900,00 150.600,00
Outras Receitas (Dividendos) 2.275.470,00 1.697.500,00
Descontos Obtidos - 1.550,00

Despesas Administrativas (310.858,17) (301.526,44)
C/Pessoal (119.926,16) (124.965,64)
Gerais (114.098,23) (133.302,11)
Impostos e Taxas (76.833,78) (43.258,69)

Despesas Financeiras (4.567,56) (4.763,29)
Juros Pagos (37,74) (71,06)
Despesas Bancárias (3.204,23) (3.553,53)
Juros Caução (1.325,59) (1.138,70)

Lucro/Prejuízo Líquido antes do IRPJ e CSLL 2.418.905,02 1.762.893,04
Imposto de Renda e Contribuição Social (24.097,09) (10.986,03)
IRPJ (15.060,68) (6.866,27)
CSLL (9.036,41) (4.119,76)

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 2.394,807,93 1.751.907,01

Capital Social Reserva Legal Reserva Inc. Fiscais Reserva de Lucros Total
Saldo em 31/12/2020 10.000.000,00 1.562.868,11 72,00 16.263.722,15 27.826.662,26
Vlr. 10/06/21 Transf. p/Reserva Legal - 87.595,35 - ( 87.595,35) -
Vlr. 10/06/21 e 15/12/21 Transf. p/Distr. Dividendos - - - (5.733.000,00) (5.733.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores - - - - -
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício - - - 2.394.807,93 2.394.807,93
Saldo em 31/12/2021 10.000.000,00 1.650.463,46 72,00 12.837.934,73 24.488.470,19

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações: 2021 2020
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 2.394.807,93 1.751.907,01
Ajuste por: Deságio na Venda de Investimentos - -
Total 2.394.807,93 1.751.907,01
Aumento (Diminuição) nos Ativos (240.727,39) (21.104,47)
Aumento (Diminuição) nos Passivos (8.734.069,72) (2.032.705,20)
Recursos Líquidos provenientes das Atividades 
Operacionais, Fluxo de Caixa nas atividades:
Investimentos - -
Imobilizado - -
Total - -
Aumento (Diminuição) das Disponibilidades (6.579.989,18) (301.902,66)
Disponibilidade no Início do Exercício 8.056.392,05 8.358.294,71
Disponibilidade no Fim do Exercício 1.476.402,87 8.056.392,05

Principais diretrizes contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
atendendo aos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, (Lei 6.404/76, 
atualizada pela Lei 9.457, de 05/05/1997), aos princípios geralmente aceitos 
de contabilidade e às normas estabelecidas pela Legislação Fiscal: 1. Investi-
mentos : Registrados pelo custo de aquisição. 2. Imobilizado : Registrados pelo 
custo de aquisição, deduzidos das depreciações e amortizações, pelo método 
linear, com base nos prazos de vida útil, segundo as taxas permitidas pela legis-
lação em vigor. 3. Capital Social : O Capital Social é composto de 10.000.000 

ações no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Assim classificadas: a) 5.200.000 
(cinco milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas e 4.800.000 (qua-
tro milhões e oitocentas mil) ações preferenciais nominativas. Cumprindo o 
que estabelece a Lei nº 11941 de 28/05/2009, que modifica disposições da Lei 
6.404/76, destacam-se os seguintes aspectos na elaboração e apresentação 
das Demonstrações Financeiras: A apresentação das “Demonstrações das Ori-
gens e Aplicações de Recursos – DOAR” foi substituída por “Demonstrações 
dos Fluxos de Caixa” elaborada pelo método indireto.

Henrique Osório de Albuquerque Santos - Diretor Presidente
Jorge Reginatto - Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 016.617/7-CPF 045.155.447-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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EVOLTZ V - Londrina Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.232.879/0001-09

Relatório da Administração

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais. Exceto lucro por ação)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios 
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício  
encerrado em 31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 31.302 26.849
Caixa e equivalentes de caixa 11.699 7.727
Contas a receber 1.377 2.134
Adiantamentos de dividendos 476 476
Tributos a recuperar 134 1.282
Ativo contratual da concessão 17.399 15.124
Outros ativos 217 106
Não Circulante 129.553 136.643
Realizável a longo prazo
Contas a receber 183 -
Tributos a recuperar 519 2.043
Ativo contratual da concessão 128.547 134.278
Imobilizado 235 254
Intangível 69 68
Total do Ativo 160.855 163.492

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 8.368 6.685
Fornecedores 332 280
Debêntures 7.159 4.570
Tributos a recolher 170 241
Encargos setoriais 143 1.010
Partes relacionadas 564 480
Outros passivos - 104
Não circulante 70.755 73.267
Debêntures 40.761 48.756
Provisões 4.159 2.546
PIS e COFINS diferidos 12.633 13.020
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.202 8.945
Patrimônio líquido 81.732 83.540
Capital social 83.378 83.378
Reserva de Lucros (prejuízos) acumulados (1.646) 162
Total do passivo e patrimônio líquido 160.855 163.492

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 14.251 14.488
Remuneração do ativo contratual da concessão 12.354 12.133
Receita de operação e manutenção, deduções e
 outras, líquidas 1.897 2.355

Custos de serviços prestados (5.443) (2.620)
Lucro bruto 8.808 11.868

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (3.807) (5.547)
Outras receitas operacionais - 348

(3.807) (5.199)
Resultado antes das despesas e receitas financeiras 5.001 6.669
Resultado financeiro
Receitas financeiras 515 1.453
Despesas financeiras (3.068) (2.574)

(2.553) (1.121)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 2.448 5.548
Imposto de renda e contribuição social

Correntes - -
Diferidos (4.256) (2.301)

(4.256) (2.301)
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (1.808) 3.247
Resultado básico e diluído por ação (0,022) 0,039

31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.808) 3.247
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (1.808) 3.247

Reserva de lucros
Capital social Reserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal (Prejuízos acumulados) Patrimônio  líquido

Em 31/12/2019 128.378 1.800 - (248) 129.930
Redução de Capital (45.000) - - - (45.000)
Distribuição de dividendos intermediários - (1.800) - 248 (1.552)
Distribuição de dividendos intercalares - - - (3.085) (3.085)
Lucro líquido do exercício - - - 3.247 3.247
Destinação do resultado  do exercício:

Constituição de reserva -   - 162 (162) -
Em 31/12/2020 83.378 - 162 - 83.540
Prejuízo do exercício - - - (1.808) (1.808)
Absorção de reserva legal - - (162) 162 -
Em 31/12/2021 83.378 - - (1.646) 81.732

Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes imposto de renda e da
 contribuição social correntes e diferidos 2.448 5.548
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (12.354) (12.588)
Juros sobre debêntures 2.848 1.664
Amortização do custo de transação 62 -
Rendimentos sobre depósitos vinculados - (29)
Depreciação 19 -
Provisão e atualização de contingências 1.613 (832)
Pis e Cofins diferidos (387) (302)
Variação no capital circulante:
Contas a receber 574 (43)
Partes relacionadas 84 (178)
Tributos a recuperar 2.672 (819)
Ativo contratual da concessão 15.810 15.175
Fornecedores 52 (854)
Tributos a recolher (71) (94)
Encargos setoriais (867) 88
Outros Ativos e Passivos (214) 167
Caixa gerado nas operações 12.289 6.903
Juros pagos sobre debêntures (2.388) (1.983)
Depósitos judiciais - 548
Caixa líquido gerados pelas atividades operacionais 9.901 5.468
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de imobilizado - (83)
Aquisição de intangíveis (1) (39)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades de investimento (1) (122)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de dêbentures (5.928) (22.989)
Capitação de debentures - 56.000
Depósitos vinculados - 2.528
Redução de Capital - (45.000)
Dividendos pagos - (5.112)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (5.928) (14.573)
Aumento (red.) líquido no caixa e equivalentes de caixa 3.972 (9.225)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.727 16.952
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 11.699 7.727
Aumento (red.) líquido no caixa e equivalentes de caixa 3.972 (9.225)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 █ 1. Contexto operacional

Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz V” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e 
foro na cidade de Londrina - PR, constituída em 15/05/2007, tendo como objeto social, 
único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço público 
de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, segundo 
os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único acionista é a 
Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). A Companhia não desenvolveu, no exercício findo 
em 31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de suas concessões. 1.1. Conces-
são. A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos 
do Contrato de Concessão n° 013/07 firmado com a ANEEL em 9/10/2007, pelo prazo 
de 30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora 
Cascavel do Oeste (PR) – Foz do Iguaçu Norte (PR), em corrente contínua, em 230kV. A 
Companhia entrou em operação em 9/08/2009 e recebe pela prestação do serviço públi-
co de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2021/2022, de R$ 
19.544 (R$18.086 ciclo 2020/2021). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês 
de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de participação do 
antigo acionista. Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, 
Abengoa Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação societária da 
Evoltz V; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do 
TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 a 
TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que tota-
lizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da parti-
cipação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos 
aos empreendimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Evoltz 
Participações S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investi-
mentos S.A. (veículo utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 100% das ações ordiná-
rias da Evoltz V. Em 7/05/2021, o fundo de investimento Seville Fundo de Investimento em 
participações multiestratégia (“Seville”), acionista do controlador da Companhia, a Evoltz 
Participações S.A (“Evoltz”)., assinou contrato de compra e venda da totalidade de suas 
ações com a Leovac Participações S.A (“Leovac”)., uma sociedade controlada por fundos 
geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Em 29/07/2021, após concluída todas 
as condições precedentes, foi finalizado a transferência da totalidade das ações detidas 
pela Seville à Leovac Participações S.A. Em razão da aquisição do controle acionário a ação 
detida pela TPG Seville SPV, LLC foi transferida à Evoltz Participações S.A.. 1.3. COVID-19. 
Em consonância com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10/03/2020, a Companhia 
vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus 
negócios, e avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência em função ruptura 
de fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, considerando o estágio atual da COVID-19, 
a Companhia não identificou efeitos significativos que possam impactar o negócio e/ou 
quaisquer evidências de riscos de a serem divulgadas em comparação às demonstrações 
financeiras apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da Companhia con-
tinua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários. 

 █ 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Estas demonstrações 
financeiras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. As demons-
trações financeiras para o exercício findo em 31/12/2021 foram aprovadas pela Diretoria 
Executiva em 29/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de apli-
cação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. 
Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras 
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia 
atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Companhia. Principais políticas 
contábeis. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos 
originais de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investi-
mento ou outros fins. 2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um 
contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro 
ou instrumento patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reconhe-
cimento inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento 
inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classifi-
cação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. 
■ Custo amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amorti-
zado quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do 
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos men-
surados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2021, os principais ativos 
financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes. ■ Ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou 
ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros 
com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do 
valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro da conces-
são, era classificado como um ativo financeiro, na categoria de recebíveis. A partir de 
01/01/2018, passou a ser classificado como ativo de contrato de concessão a valor justo 
por meio de resultado. Em 31/12/2021, outros ativos financeiros classificados nesta cate-
goria estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados. ■ Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são 
mensurados a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atin-
gido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos 
financeiros; e seus termos contratuais geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros.  A Companhia não possui 
ativos financeiros com estas características. b) Redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um 
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas espera-
das se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumen-
tos patrimoniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um 
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer partici-
pação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é 
reconhecida como um ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Clas-
sificação e mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado 
como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados 
pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são 
reconhecidos no resultado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo 
por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor 
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) 
Desreconhecimento de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro 

(ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele 
é extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou 
expirada. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida 
paga, incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é 
reconhecida no resultado. 2.4.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financei-
ros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende 
liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.5. Ativo de concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia 
Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a TE V regulamentam 
a exploração dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o 
contrato de concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros 
de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Compa-
nhia possui como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de trans-
missão. Ao cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraes-
trutura de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma 
remuneração denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do 
contrato de concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infra-
estrutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de 
indenização do Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao 
final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era 
classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao 
custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com margem 
zero, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR do 
projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/2018 do 
CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de 
obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram a Compa-
nhia nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um 
“Ativo de contrato de concessão”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão 
passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, 
tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a 
margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem 
de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo 
de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. 
Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que 
apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o 
valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento 
inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o 
risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de 
operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir 
obrigações de performance de operação e manutenção previstas em contrato de conces-
são, após o término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remunera-
ção sobre o Ativo de contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma receita 
de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração 
do Ativo de contrato de concessão, utilizando a taxa implícita definida no início do contra-
to.  A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e 
é determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita 
utilizada pela Companhia incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de rece-
bimentos de caixa. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é 
recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber 
garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valo-
res da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS 
conforme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo 
uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis 
no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para 
quem ele delegar essa tarefa. 2.6. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) 
a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obli-
gation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 
2.7. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas de 
imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes 
e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente 
no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido 
no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas 
pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que 
a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
O imposto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A 
provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme 
determina a legislação em vigor. A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido 
é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legisla-
ção vigente. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passi-
vos e seus valores contábeis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas 
desses tributos, definidas atualmente para determinação desses impostos diferidos, são 
de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos 
ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável 
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base 
em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas 
e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos di-
feridos passivos são integralmente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos ativos e 
passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os 
ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda 
diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma 
autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde 
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 2.8. Capital social. O capital social 
da Companhia é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio 
líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado 
do exercício pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. Em 
31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía instrumentos financeiros conversíveis em 
ações, logo o lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 2.10. Dividendos. Os dividendos 
aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do exercí-
cio, com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos acionistas. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que 
estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.11. Novas normas e interpreta-
ções ainda não efetivas. (a) Revisadas e Vigentes: • CPC 00 (R2) - Estrutura conceitual 
para relatório financeiro. • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) - Definição de omissão 
material. • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos.• CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. • CPC 40 (R1) (IFRS 7) - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação. • CPC 48 (IFRS 9) - Instrumentos Financeiros. A administração da Compa-
nhia avaliou os pronunciamentos supramencionados e não identificou impactos relevan-
tes nas demonstrações financeiras revisadas. (b) Revisadas e não vigentes. • CPC 50 (IFRS 
17) - Contratos de Seguros. • CPC 26 (IAS 1) - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis (classificação de passivos como circulante ou não circulante). Exceto pelo pronuncia-
mento IFRS 17 - Contrato de Seguros, norma ainda não emitida no Brasil, e não aplicável 
à Companhia, a Administração da Companhia está em processo de análise dos impactos 
dos demais pronunciamentos acima destacados. 

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis 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. As estimativas, julgamentos e premissas utilizadas 
pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas de-
monstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de conces-
são. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações de perfor-
mance claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura que será 
objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) 
obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o Sistema Interli-
gado Nacional – SIN. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessionária 
satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta cons-
tituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obriga-
ção de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de 
Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa 
contratado após a entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do ativo 

de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor 
presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da 
concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na 
Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual 
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação 
do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investi-
mentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados 
(bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato 
de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determinação do ativo de 
contrato de concessão são as seguintes: ■ Ativo de contrato indenizável - a Companhia 
reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo de 
contrato, determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo 
como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato amortizável pela RAP – as adições 
decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão são 
registradas como ativo de contrato. ■ Remuneração do ativo de contrato de conces-
são – Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o 
valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de 
cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financei-
ro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alte-
rações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia e suas controladas incide 
sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ Determina-
ção das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços de imple-
mentação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os 
respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados le-
vando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos 
de implementação da infraestrutura e encargos. ■ Receita de operação e manutenção 
- Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, 
cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta re-
ceita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação 
de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Provisões para riscos tributários, traba-
lhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. 
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/obri-
gação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda in-
clui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 
de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 3.3 Redução ao valor recuperável (“impairment”). a) Ativos 
financeiros (incluindo recebíveis) - um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo 
por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há indicação 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se há indicação de que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa 
futuros projetados que possa ser estimado de maneira confiável. A indicação de que os 
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento 
por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de fa-
lência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um 
instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo 
do seu custo pode se caracterizar como um indicativo de perda por redução ao valor recu-
perável. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensurado 
ao custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente 
dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. 
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra re-
cebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos. Quando 
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor 
é revertida e registrada no resultado. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas em nenhum dos exercícios apresentados. b) Ativos não financei-
ros - os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não o imposto de 
renda e a contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor re-
cuperável do ativo é estimado. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida 
se o valor contábil do ativo ou da Unidade Geradora de Caixa - UGC exceder o seu valor 
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre 
o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos 
de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de 
desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da 
moeda no tempo e os riscos específicos do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de 
fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os 
ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de 
ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes 
das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a UGC). Perdas por redução no 
valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperá-
vel são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de 
valor não tivesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas (“im-
pairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro – RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 Evoltz 
V Londrina Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais 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 au-
ditoria das demonstrações contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa 
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado 
no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse 
principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder 
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a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimen-
tos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia.
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a 
conclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da 
receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe 
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$145.946 
mil. O reconhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicio-
nalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita 
ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os 
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, 
margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada 
e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto 
que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por 
parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração 
da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendi-
mento do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não 
de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de perfor-
mance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; 
iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa 
de desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação 
das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de 
auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério e premissas para 
a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as respectivas divulgações nas notas explicativas 3.1 e 8 às 
demonstrações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elabora-
ção 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, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança ra-

zoável 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 da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: ■ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. ■ Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. ■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. ■ Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. ■ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os prin-
cipais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 29/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

DEVELOPER S.A.
CNPJ nº 00.938.572/0001-16

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 5 6
Impostos e contribuições sociais 30 30
Outros débitos 196 196

231 232
Patrimônio líquido (5)
Capital social 449.173 449.173
Reservas de lucros 654.877 532.405
Outros resultados abrangentes 9 (124)
Ajuste de avaliação patrimonial (244.580) -

859.479 981.454
Total do passivo e patrimônio líquido 859.710 981.686

Demonstrações dos Resultados em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (159) (321)
 Resultado financeiro, líquido 58 42
 Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 159.029 153.233

Lucro antes do IR e da contribuição social 158.928 152.954
 IR e contribuição social - (1)

Lucro líquido do exercício 158.928 152.953

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 158.928 152.953
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
 para o resultado:
 - Outros resultados abrangentes 133 260
Resultado abrangente do exercício 159.061 153.213

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Reservas de lucros Outros Ajuste

Capital Reserva Reserva para resultados de avaliação Lucros Patrimônio
social legal investimento abrangentes patrimonial acumulados líquido

Saldos em 01/01/20 439.173 40.995 383.903 (384) - - 863.687
Aumento de capital social 10.000 - (10.000) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 152.953 152.953
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 7.648 - - - (7.648) -
 Dividendos distribuídos - - - - - (35.446) (35.446)
 Reserva para investimento - - 109.859 - - (109.859) -

Outros resultados abrangentes - - - 260 - - 260
Saldos em 31/12/20 449.173 48.643 483.762 (124) - - 981.454
Aumento de capital social - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 158.928 158.928
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa - investida - - - - (244.580) - (244.580)
Ajuste de exercícos anteriores reflexa - investida - - (63) - - - (63)
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 7.946 - - - (7.946) -
 Dividendos distribuídos - - - - (36.393) (36.393)
 Reserva de Investimentos - - 114.589 - - (114.589) -

Outros resultados abrangentes - - - 133 - - 133
Saldos em 31/12/21 449.173 56.589 598.288 9 (244.580) - 859.479

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 158.928 152.953
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades: (159.029) (153.233)
Equivalência patrimonial (159.029) (153.233)

Variações nos ativos e passivos operacionais (8) 25
Créditos tributários (5) 23
Depósitos judiciais (2) (2)
Impostos e contribuições sociais - 5
Fornecedores (1) -
Outros débitos - (1)

Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais (109) (255)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Investimentos 284.560 36.133
Dividendos a receber (3.657) (946)

Recursos líquidos gerados nas atividades de  
 investimentos 280.903 35.187

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (36.393) (35.446)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa - investida (244.580) -
Ajuste de exercícos anteriores reflexa - investida (63) -
Outros resultados abrangentes 133 260

Recursos líquidos aplicados nas atividades de  
 financiamentos (280.903) (35.186)

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (109) (254)
Demonstração da diminuição de caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 1.774 2.028
No fim do exercício 1.665 1.774

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (109) (254)

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional: A DEVELOPER S.A. presta 
serviços em geral, inclusive concebe, desenvolve, implanta, gerencia e ope-
ra projetos e empreendimentos, industriais, comerciais, bem como participa 
de projetos de concessão, permissão e autorização de serviços públicos e 
explora os respectivos serviços e atividades afins, presta serviços de con-
sultoria e auxiliares, nessas e em outras áreas, administra bens próprios de 
qualquer natureza e participa em outras sociedades, como acionista ou quo-
tista. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e 
os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma. As DFs. consolidados da Cia. não es-
tão sendo apresentadas conforme exposto no CPC 36 item 4 a. Em 14/04/22, 
a Administração da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 
31/12/21. 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Cai-
xa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de 
caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade 
imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. b. Créditos 
tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se basicamente a im-
postos federais e serão utilizados em compensações de débitos tributários 
federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: As participações 
em sociedades investidas são contabilizadas pelo método de equivalência 
patrimonial.  De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumen-
to ou na diminuição do patrimônio líquido das investidas, após a aquisição, 
em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em 
decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de 
exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. 
As DFs. das sociedades investidas são elaboradas para o mesmo período de 
divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia. d. Avaliação 
do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração 
da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. A principal conta sujeita à avaliação de 
recuperabilidade é investimentos. 4 - Investimentos:
Investida: Participação 2020 2020
Saneamento Ambiental Águas do  
Brasil S.A. (SAAB) 70,89% 667.033 792.564
Ágio na aquisição de participação da SAAB 147.931 147.931

814.964 940.495

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/21. 

Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 1.665 1.774
Contas a receber de clientes 736 736
Dividendos a receber 39.765 36.108
Créditos tributários (3.b) 104 99

42.270 38.717
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 69 67
Créditos com partes relacionadas 2.407 2.407

2.476 2.474
Investimentos (3.c/4) 814.964 940.495

817.440 942.969
Total do ativo 859.710 981.686

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

5 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/21, está representado por 39.599.266 ações (39.599.266 
em 31/12/20), sendo: 19.799.633 (19.799.633 em 31/12/20) ordinárias e 
19.799.633 (19.799.633 em 31/12/20) preferenciais, todas nominativas e sem 
valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividen-
do mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada 
pela Assembleia Geral. Ajuste de avaliação patrimonial: Em virtude da re-
compra de ações próprias para tesouraria ocorrido na sociedade investida 
SAAB, foi registrado no Patrimônio Líquido um ajuste reflexo do investimento 
na investida, para refletir o efeito desta operação. Reservas de lucros:  • 
Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício até o limite de 20% do capital, em conformidade com o Art. 193 
da Lei 6.404/76. • Reserva para investimento - Constituída por até 75% do 
lucro líquido do exercício e tem a finalidade de financiar a expansão das ati-
vidades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia Geral. Outros resultados 
abrangentes - Resultado de equivalência patrimonial sobre outros resultados 
abrangentes em investida, referente a passivo atuarial, líquido de impostos, 
vindo da participação acionária que a Cia. possui na SAAB. 6 - Instrumen-
tos Financeiros:  Os instrumentos financeiros encontram-se registrados 
em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por valores compatíveis com os 
praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é 
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e 
segurança. 7 - Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos en-
tre a data base da presente Demonstração Financeira e a data de divulgação 
das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas 
linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
Relatório dos Auditores Independentes sobre as DFs. 

Aos Acionistas e administradores da Developer S.A. RJ – RJ. Opinião: 
Examinamos as DFs. da Cia., que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da Developer S.A., em 31/12/21, 
o desempenho de 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:  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das DFs. ”. Somos independentes 
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs.:  A 
administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas DFs. livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs. a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das DFs.  Responsabilidades 
dos auditores independentes pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas DFs.  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 DFs., 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível 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 audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 14/04/22.

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins

Contador - CRC-RJ 060.611/O-0 Contador - CRC-RJ 036.737-0
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Relatório anual da Administração

Balanços Patrimoniais para os períodos findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria. 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 37.505 34.204
Caixa e equivalentes de caixa 11.938 10.378
Contas a receber 2.266 2.388
Partes relacionadas 1 -
Tributos a recuperar 371 1.459
Ativo de contrato de concessão 22.623 19.763
Outros ativos 306 217
Não Circulante 198.452 208.654
Contas a receber 190 -
Depósitos judiciais - 1.786
Tributos a recuperar 2.324 2.253
Ativo de contrato de concessão 195.650 204.474
Imobilizado 207 63
Intangível 81 78
Total do Ativo 235.957 242.858

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 9.709 7.865
Fornecedores 378 171
Debêntures 8.211 4.437
Partes relacionadas 702 572
Tributos a recolher 238 398
Dividendos a pagar - 536
Encargos setoriais 178 1.185
Outros passivos 2 566
Não circulante 103.206 112.581
Debêntures 51.234 59.772
Provisões 3.749 5.518
PIS e COFINS diferidos 18.013 18.656
Imposto de renda e contribuição social diferidos 30.210 28.635
Patrimônio líquido 123.042 122.413
Capital social 92.739 92.739
Reserva de lucros 30.303 29.674
Total do passivo e patrimônio líquido 235.957 242.858

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 17.180 16.440
Remuneração do ativo contratual da concessão, líquida 14.565 14.353
Receita Operação e manutenção, deduções e outras, líquidas 2.615 2.087
Custos dos serviços prestados (7.018) (4.244)
Lucro bruto 10.162 12.196
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (4.846) (6.497)
Outras receitas operacionais (520) 488

(5.366) (6.009)
Resultado antes das despesas e receitas financeiras 4.796 6.187
Resultado financeiro
Receitas financeiras 672 1.495
Despesas financeiras (3.801) (3.344)

(3.129) (1.849)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 1.667 4.338
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - -
Diferidos (1.574) (2.082)

(1.574) (2.082)
Lucro líquido do exercício 93 2.256
Resultado básico e diluído por ação 0,001 0,024

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 93 2.256
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 93 2.256

Capital Reserva de lucro Lucros Total Patri-
social Reserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros acumulados mônio líquido

Em 31/12/2019 133.739 26.963 477 6.796 - 167.975
Redução de capital (41.000) - - - - (41.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 1.038 - 1.038
Distribuição de dividendos intermediários - (523) - (6.797) - (7.320)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.256 2.256
Constituição de Reservas - - 113 1.607 (1.720) -
Distribuição de Dividendos - - - - (536) (536)

Em 31/12/2020 92.739 26.440 590 2.644 - 122.413
Deliberação de não distribuição dividendos 2020 - - - 536 - 536
Lucro do exercício - - - - 93 93
Constituição de reservas 5 88 (93) -
Em 31/12/2021 92.739 26.440 595 3.268 - 123.042 Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020

Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 1.667 4.338
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa
 líquido gerado pelas atividades operacionais:
Remuneração do ativo de contrato de concessão (14.565) (14.841)
Juros sobre debêntures 3.518 2.542
Amortização do custo de transação 74 -
Provisão e atualização de contingências 149 (645)
PIS e COFINS diferidos (643) (535)
Depreciação e amortização 90 -
Outros - (50)
Variação no capital circulante:
Contas a receber (68) 337
Partes relacionadas 129 (619)
Tributos a recuperar 1.017 (649)
Ativo de contrato de concessão 20.529 19.707
Fornecedores 207 (1.070)
Tributos a recolher 47 (168)
Provisões (1.918) 1.290
Encargos setoriais (1.007) 109
Outros ativos e passivos (800) 1.100
Caixa gerado nas operações 8.426 10.846
Juros pagos sobre debêntures (2.791) (2.213)
Imposto de renda e contribuição social pagos (207) -
Depósitos judiciais 1.786 (1.726)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 7.214 6.907
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Baixa (aquisição) de imobilizado (214) 84
Baixa (aquisição) de intangíveis (23) (44)
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades de investimento (237) 40
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Capitação de debêntures - 67.000
Amortização de principal de debêntures (5.417) (29.311)
Redução de capital - (41.000)
Pagamento de dividendos - (8.547)
Depósitos vinculados - 2.389
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (5.417) (9.469)
Aumento (Redução) líquida no caixa
 e equivalentes de caixa 1.560 (2.522)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.378 12.900
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 11.938 10.378
Aumento (Redução) líquida no caixa
e equivalentes de caixa 1.560 (2.522)

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
 █ 1. Contexto Operacional

A Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz VI” ou “Companhia”) é 
uma sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede 
e foro na cidade de Rio de Janeiro - RJ, constituída em 8/01/2007, tendo como objeto 
social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço 
público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único acio-
nista é a Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). A Companhia não desenvolveu, nos exercí-
cios findos em 31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de suas concessões. 1.1. 
Concessão. A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos 
termos do Contrato de Concessão n° 009/07 firmado com a ANEEL em 11/06/2007, pelo 
prazo de 30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 
Coletora Campos Novos (SC) – Videira (SC) e Linha de Transmissão Dona Francisca (RS) – 
Santa Maria (RS), em Corrente Contínua, em 230Kv. A Companhia entrou em operação 
em 6/07/2009 e recebe pela prestação do serviço público de transmissão de energia uma 
Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2020/2021 e ciclo 2021/2022 respectivamente, de R$ 
16.358 e R$ 17.676, (salvo o montante necessário à cobertura das contribuições sociais 
recuperáveis relativas ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês 
de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de participação do 
antigo acionista. Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, 
Abengoa Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação societária da 
Evoltz VI; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do 
TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 
a TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que 
totalizam 3.576km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da 
participação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos 
relativos aos empreendimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, 
a Evoltz Participações S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria 
em Investimentos S.A. (veículo utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 100% das 
ações ordinárias da Evoltz VI. Em 7/05/2021, o fundo de investimento Seville Fundo 
de Investimento em participações multiestratégia (“Seville”), acionista do controlador 
da Companhia, a Evoltz Participações S.A (“Evoltz”)., assinou contrato de compra e 
venda da totalidade de suas ações com a Leovac Participações S.A (“Leovac”)., uma 
sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Em 
29/07/2021, após concluída todas as condições precedentes, foi finalizado a transferên-
cia da totalidade das ações detidas pela Seville à Leovac Participações S.A. Em razão da 
aquisição do controle acionário a ação detida pela TPG Seville SPV, LLC foi transferida à 
Evoltz Participações S.A..1.3. COVID-19. Em consonância com o Ofício Circular CVM nº 
02/2020, de 10/03/2020, a Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 
no cenário macroeconômico e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis 
riscos de inadimplência em função ruptura de fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, 
considerando o estágio atual da COVID-19, a Companhia não identificou efeitos signi-
ficativos que possam impactar o negócio e/ou quaisquer evidências de riscos de a serem 
divulgadas em comparação às demonstrações financeiras apresentadas em 31/12/2020. 
Ademais a Administração da Companhia continua a priorizar pela manutenção da saúde 
e segurança dos funcionários.

 █ 2.  Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo.  Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Estas demonstra-
ções financeiras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. A 
emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 
29/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas bem como o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas as quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.2.2. Moeda funcional e 
de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e a de apresentação da Companhia. Principais políticas contábeis. A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrá-
rio.2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e 
com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais 
de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou 
outros fins. 2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um contrato 
que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instru-
mento patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reconhecimento 
inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos 
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa 
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. • Custo 
amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado 
quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do 
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos men-
surados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2021, os principais ati-
vos financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo de 
contrato. • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos 
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. A partir de 01/01/2018, 
passou a ser classificado como ativo de contrato de concessão a valor justo por meio de 
resultado. Em 31/12/2021, outros ativos financeiros classificados nesta categoria estão 
relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados. • Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são mensura-
dos a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto 
pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e seus termos contratuais geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam 
exclusivamente pagamentos de principal e juros.  A Companhia não possui ativos finan-
ceiros com estas características. a) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O 
CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimo-
niais. b) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro 
ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são 
transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e bene-
fícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Classificação e 
mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amor-
tizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como manti-
do para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momen-
to do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor 
justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos 
no resultado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do 
resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio 
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados 

pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desconhecimen-
to de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo fi-
nanceiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A dife-
rença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo 
quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no 
resultado. 2.4.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em 
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5. Ativo de 
concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado 
entre a União (Poder Concedente – Outorgante) e a Evoltz VI regulamentam a exploração 
dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de 
concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração 
até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui 
como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao 
cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de 
transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração 
denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de 
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do 
Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato 
de concessão. O direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cum-
primento de obrigações de desempenho, e as contraprestações são classificadas como 
um Ativo de contrato de concessão. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão 
são mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo 
por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem 
de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de constru-
ção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de constru-
ção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estima-
tiva referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o 
custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor 
presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial 
do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de 
crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação 
e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de 
performance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o 
término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o 
ativo de contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remune-
ração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de 
contrato de concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A 
infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de 
dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder 
concedente relativa à Remuneração Anual Permitida (RAP) durante o prazo da concessão. 
Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico 
– NOS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designa-
dos pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Conce-
dente ou para quem ele delegar essa tarefa. Ademais em consonância com o ofício Circu-
lar nº 04 CVM divulgou pela CVM em 20/12/2020, a Companhia identificou a necessida-
de de reconhecer ajustes como consequência da publicação desse Ofício, tendo em vista 
que desde a adoção do CPC 47/IFRS 15 em 01/01/2018 foram adotadas as seguintes 
políticas contábeis: (i) Alteração da margem de construção real utilizada na primeira mo-
delagem para a margem de construção à época da concessão; (ii) A atualização monetá-
ria do ativo contratual é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada 
projeto e que é obtida após a alocação das margens de construção e de operação. 2.6. 
Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos 
já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obri-
gação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. Imposto de renda e contri-
buição social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição 
social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quan-
do aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Ad-
ministração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declara-
ções 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 autoridades fiscais. O imposto de renda e a 
contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de 
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vi-
gor. A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 
9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contá-
beis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas 
atualmente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na 
extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utili-
zado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integral-
mente reconhecidos. 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 pas-
sivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributá-
vel sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de li-
quidar os saldos numa base líquida. 2.8. Capital social. O capital social da Companhia é 
composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.9. Lu-
cro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do período 
pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. Em 31/12/2021 
e 2020 a Companhia não possuía instrumentos financeiros conversíveis em ações, logo o 
lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 2.10. Dividendos. Os dividendos aprovados 
são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do exercício, com base 
no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor 
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que estes são devida-
mente aprovados pelos acionistas. 2.11. Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas. (a) Revisadas e Vigentes: • CPC 15 (R1) (IFRS 3) – Definições de negócios. • CPC 
00 (R2) – Estrutura conceitual para relatório financeiro. • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) 
(IAS 8) – Definição de omissão material. • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos. • CPC 
38 (IAS 39) – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. • CPC 40 (R1) 
(IFRS 7) – Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Finan-
ceiros. A administração da Companhia avaliou os pronunciamentos supramencionados e 
não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras revisadas. (b) Revisa-
das e não vigentes. • CPC 50 (IFRS 17) – Contratos de Seguros. • CPC 26 (IAS 1) – Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como circulante ou não 
circulante). Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, norma ainda não 
emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administração da Companhia está em 
processo de análise dos impactos dos demais pronunciamentos acima destacados.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis 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, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas utiliza-
das pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas 
demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de 
concessão. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações 
de performance claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura 
que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da 
concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o 
Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo de contrato se origina na medida em que a 
concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do 
tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à 
satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Compa-
nhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará 
jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendi-

mento. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é for-
mado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro 
é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensu-
ração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a 
partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias 
recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimen-
tos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investi-
mentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder 
Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia 
para determinação do ativo de contrato de concessão são as seguintes: ■ Ativo de con-
trato indenizável – a Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão 
ainda não amortizados, como ativo de contrato, determinado com base nas taxas de 
depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil. ■ Ativo de con-
trato amortizável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações, reforços ou me-
lhorias da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo de contrato. ■ Remu-
neração do ativo de contrato de concessão – Juros reconhecidos pelo método linear 
com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. 
A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é 
determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas 
utilizadas pela Companhia e suas controladas incide sobre os montantes a receber dos 
fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ Determinação das receitas de infraestru-
tura – Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é 
reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos 
serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os 
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraes-
trutura e encargos. ■ Receita de operação e manutenção – Serviços de operação e 
manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento 
inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levan-
do em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, 
acrescidos de margem. 3.2. Provisões para riscos tributários, trabalhistas, fundiá-
rios e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Pro-
visões 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/obriga-
ção 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 advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 3.2. Redução ao valor recuperável (“impair-
ment”). (a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação 
para apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um 
ativo tem perda no seu valor recuperável se há indicação de que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado de maneira 
confiável. A indicação de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pa-
gamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou 
emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo 
para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou 
prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar como um indica-
tivo de perda por redução ao valor recuperável. Uma redução do valor recuperável com 
relação a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferen-
ça entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descon-
tados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e 
refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu 
valor continuam sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão 
da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A 
Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em nenhum 
dos exercícios apresentados. (b) Ativos não financeiros – os valores contábeis dos ativos 
não financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estima-
do. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do 
ativo ou da Unidade Geradora de Caixa – UGC exceder o seu valor recuperável. O valor 
recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros 
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto, antes 
dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e 
os riscos específicos do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de fluxos de caixa futu-
ros não foi ajustada. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não po-
dem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera 
entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes das entradas 
de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a UGC). Perdas por redução no valor recu-
perável são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de 
valor não tivesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas 
(“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.

Daniel Henrique Lopes Lima   -  Denise Araujo Francisco 
Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações 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 Evoltz VI Campos Novos Transmissora de 
Energia S.A. em 31/12/2021, 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 respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais 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 demonstra-
ções contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo 
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis toma-
das em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu 
a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para 
nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a conclusão 
da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de constru-
ção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito incondicional 
de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$218.273 mil. O reconhecimento do ativo de 
contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento 
significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Compa-
nhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e 
julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de 
performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada 
obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a 
identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer 
o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos 
a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do 
processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos 
contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratu-
almente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa 
projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com 
o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas 
demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação

da administração, consideramos que os critério e premissas para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e 
as respectivas divulgações às notas explicativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada 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, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 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, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto 
de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 29/03/2022.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6.
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

Pequim é a 1ª cidade a liberar circulação de veículos autônomos

Pequim se tornou na 
quinta-feira a pri-
meira cidade chine-

sa a dar luz verde à operação 
piloto comercial de veículos 
autônomos de passageiros 
sem ninguém no banco do 
motorista.

Com supervisores de se-
gurança no banco do passa-
geiro da frente, o primeiro 
lote de 14 carros autôno-
mos recebeu aprovação pa-
ra pegar a estrada em opera-
ção comercial.

Empresas como a gigan-
te doméstica da Internet 
Baidu e a startup de veícu-
los autônomos Pony.ai re-
ceberam licenças para testar 
seus veículos não tripulados 
na estrada na zona de de-
monstração de Pequim para 
impulsionar o desenvolvi-
mento de veículos conecta-
dos inteligentes (ICVs).

Anteriormente, os super-
visores de segurança eram 
obrigados a permanecer 
nos assentos do motorista 
quando os veículos passa-
vam por testes de estrada 
com passageiros a bordo.

Um novo regulamento 
sobre testes rodoviários de 
veículos autônomos de pas-

sageiros também foi lançado 
pelo governo municipal, que 
especifica ainda os requisitos 
de entrada para operadores 
envolvendo quilometragem, 
número de pedidos, seguran-
ça, lembretes de usuários e 
aplicativos móveis.

O regulamento também 
melhora os requisitos de 
gestão para a operação de 
veículos autônomos. Em 
termos de tratamento de in-
frações, a cidade está explo-
rando um possível sistema 
de gerenciamento baseado 
em pontos para penalizar os 
operadores de veículos.

Pequim entrou na fase 
final de seu estudo sobre 
políticas relacionadas a ve-
ículos autônomos na zona 
de demonstração. Espera-
-se que os supervisores de 
segurança ajudem a operar 
veículos não tripulados re-
motamente no futuro.

A cidade recebe mais 
propostas sobre inovações 
em tecnologias e modelos 
de negócios de empresas, 
disse Kong Lei, diretor do 
escritório da zona de de-
monstração de direção au-
tônoma de alto nível de Pe-
quim.

 Chen Jianli/Xinhua

TJ-RJ nega ação de improbidade contra gestão Eduardo Paes

Uma ação civil pú-
blica, com pedido 
cautelar de im-

probidade administrativa, 
ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Estadual contra a pri-
meira gestão do prefeito do 
Rio de Janeiro, Eduardo Pa-
es, foi liminarmente julgada 
improcedente pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de Janei-
ro, com manutenção de 
sentença pela 21ª Câmara 
Cível, após apelação do Mi-

nistério Público. 
A denúncia foi feita pela 

gestão do ex-prefeito Mar-
celo Crivella, que afirmava 
o cancelamento de em-
penhos não liquidados de 
todos os órgãos da Admi-
nistração Direta e Indireta, 
efetuados entre os dias 26 
e 30/12/2016, sem análi-
se prévia adequada sobre a 
ocorrência ou não dos res-
pectivos fatos geradores.

Na defesa de Carlos 

Evandro Viegas, secretá-
rio de Fazenda da época, 
e Antônio César Lins Ca-
valcanti, controlador ge-
ral do município à época, 
o advogado especializado 
em Direito Público e Ad-
ministrativo, Flávio Wille-
man, destaca: “o cancela-
mento de empenhos não 
liquidados não é por si 
uma conduta ilegal porque 
prevista expressamente na 
Lei de Responsabilidade 

Fiscal, na Lei 4.320/64, 
e em decretos dos Pode-
res Executivos, a exem-
plo do Decreto Federal nº 
93.872/86”. 

Ainda segundo Wille-
man, assumir dívidas, reali-
zar operações de crédito ou 
atrasar pagamentos, desde 
que dentro dos limites le-
gais, não geram danos ao 
erário. “Não há ilegalidade 
em criar funcionalidade que 
permita o cumprimento de 

ordem legal, assim como 
não há qualquer restrição le-
gal quanto ao cancelamento 
de empenhos realizados em 
conjunto. Cancelar empe-
nhos nada tem a ver com a 
conduta proibida de realizar 
despesa sem prévio empe-
nho prevista pelo art. 60 da 
Lei 4.320/64”, explica o ad-
vogado. 

O especialista ainda 
destaca que o próprio Tri-
bunal de Contas de Mu-

nicípio do Rio de Janeiro 
entendeu pela inexistência 
das supostas irregularida-
des que são levantadas na 
Ação Civil Pública, e con-
siderou válidas suas atua-
ções, isentando e inocen-
tando os réus de qualquer 
conduta ilícita. “Ficou cla-
ro, portanto, que eles não 
cometeram ilegalidade e 
muito menos improbida-
de administrativa”, finaliza 
Willeman.
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Relatório anual da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício encer-
rado em 31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 21.833 24.027
Caixa e equivalentes de caixa 7.367 7.469
Contas a receber 1.637 3.472
Tributos a recuperar 106 966
Ativo contratual da concessão 11.728 11.284
Adiantamento de dividendos 465 465
Outros ativos 530 371
Não Circulante 119.815 120.440
Realizável a longo prazo
Contas a receber 1.899 -
Depósitos judiciais 332 10
Tributos a recuperar 1.581 1.533
Ativo contratual 115.763 118.643
Imobilizado 185 194
Intangível 55 60
Total do Ativo 141.648 144.467

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 6.742 8.425
Fornecedores 363 323
Debêntures 5.619 5.037
Partes relacionadas 468 394
Dividendos a pagar - 1.265
Tributos a recolher 160 485
Encargos setoriais 132 802
Outros passivos - 119
Não circulante 56.767 61.530
Debêntures 24.346 31.267
Provisões 478 478
Obrigações especiais 6.458 7.345
PIS e COFINS diferidos 10.292 10.560
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.193 11.880
Patrimônio líquido 78.139 74.512
Capital social 68.621 68.621
Reserva de lucros 9.518 5.891
Total do passivo e patrimônio líquido 141.648 144.467

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 14.634 14.090
Remuneração dos ativos da concessão, líquida 9.334 12.289
Receita operação e manutenção 5.300 1.801

Custos de serviços prestados (3.728) (3.013)
Lucro bruto 10.906 11.077
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (3.838) (3.304)
Outras receitas operacionais 113 966

(3.725) (2.338)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.181 8.739
Resultado financeiro
Receitas financeiras 657 1.771
Despesas financeiras (2.163) (2.073)

(1.506) (302)
Lucro antes do IR e contribuição social 5.675 8.437
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - -
Diferidos (3.313) (3.110)

(3.313) (3.110)
Lucro líquido do exercício 2.362 5.327
Resultado básico e diluído por ação 0,034 0,078

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 2.362 5.327
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 2.362 5.327

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Capital 
social

Reserva de lucros Lucros  
acumulados

Patrimônio 
líquidoReserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros

Em 31/12/2019 84.621 2.498 687 9.795 - 97.601
Redução de capital (16.000) - - - - (16.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 285 - 285
Distribuição de dividendos - (2.498) - (8.938) (11.436)
Lucro líquido do exercício - - - 5.327 5.327
Constituição de Reservas - - 266 3.796 (4.062) -
Distribuição de dividendos - - - - (1.265) (1.265)
Em 31/12/2020 68.621 - 953 4.938 - 74.512
Deliberação de não distribuição dividendos 2020 - - - 1.265 - 1.265
Lucro líquido do exercício - - - - 2.362 2.362
Constituição de Reservas - - 118 2.244 (2.362) -
Em 31/12/2021 68.621 - 1.071 8.447 - 78.139

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

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

Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 5.675 8.437
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (9.334) (9.721)
Juros sobre debêntures 1.873 1.162
Amortização do custo de transação 47 -
Depreciação e amortização 14 -
Obrigações especiais (887) 7.379
Provisões - 281
PIS e Cofins Diferidos (268) 946
Variação no capital circulante:
Contas a receber (64) (122)
Partes relacionadas 74 2.878
Tributos a recuperar 812 (1.482)
Ativo contratual da concessão 11.770 3.833
Fornecedores 40 (1.316)
Tributos a recolher (325) (351)
Encargos setoriais (670) 75
Obrigações Sociais e Trabalhistas - (1.068)
Outros Ativos e Passivos (278) (1.161)
Caixa gerado nas operações 8.479 9.770
Juros pagos sobre debêntures (1.599) (1.417)
Depósitos judiciais (322) 137
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.558 8.490
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de intangíveis - (37)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas ativ. de investimento - (37)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de debêntures (6.660) (18.221)
Capitação de Debêntures - 42.000
Depósitos vinculados - 1.579
Redução de capital - (16.000)
Dividendos pagos - (13.024)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento (6.660) (3.666)
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (102) 4.788
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.469 2.681
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.367 7.469
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (102) 4.788

Diretoria

Contador
Daniel Henrique Lopes Lima - Denise Araujo Francisco

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2

 █ 1. Contexto operacional
A Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz VII” ou “Companhia”) é 
uma sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede 
e foro na cidade de Rio de Janeiro - RJ, constituída em abril de 2007, tendo como objeto 
social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço 
público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único acio-
nista é a Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). A Companhia não desenvolveu, no exercício 
de 31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de sua concessão. 1.1. Concessão. 
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do 
Contrato de Concessão n° 013/07 firmado com a ANEEL em 9/10/2007, pelo prazo de 
30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora 
Cascavel do Oeste (PR) – Foz do Iguaçu Norte (PR), em corrente contínua, em 230kV. 
A Companhia entrou em operação em 9/08/2009 e recebe pela prestação do serviço 
público de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2021/2022, de 
R$ 16.106 (R$14.703 no ciclo 2020/2021). O valor da RAP é reajustado anualmente, no 
mês de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de participação do 
antigo acionista. Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, 
Abengoa Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação societária da 
Evoltz VII; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do 
TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 a 
TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que totalizam 
3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da participação 
nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos 
empreendimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville 
Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (veículo utilizado pela TPG no Brasil), pas-
sou a deter 50% das ações ordinárias da Evoltz VII. Em 7/05/2021, a acionista controladora 
da Companhia, Evoltz Participações S.A. assinou o contrato de compra e venda de ações, 
celebrado entre a TPG, vendedor, e a Leovac Participações S.A., uma sociedade controlada 
por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board, como comprador. Após 
obtenção de todas aprovações necessárias, em 29/07/2021, foi finalizado a transferência 
do controle acionário da Evoltz Participações S.A. para a Leovac Participações S.A. 1.3. 
COVID-19. Em consonância com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10/03/2020, a 
Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico 
e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência em fun-
ção ruptura de fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, considerando o estágio atual 
da COVID-19, a Companhia não identificou efeitos significativos que possam impactar 
o negócio e/ou quaisquer evidências de riscos de a serem divulgadas em comparação às 
demonstrações financeiras apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da 
Companhia continua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários. 

 █ 2.  Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício 
apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e apre-
sentação. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamen-
tos, interpretações e orientações emitidas pelo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e evidenciam todas 
as informações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua gestão. Estas demons-
trações financeiras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. A 
emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 
28/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também o exercício de julgamen-
to por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas con-
tábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e de 
apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando 
a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcio-
nal”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e a de apresentação da Companhia. Principais políticas contábeis. A Compa-
nhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário. 
2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com 
risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais de até 
três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 
2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um contrato que dá ori-
gem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reconhecimento inicial e 
mensuração. Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como sub-
sequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa 
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. ■ Custo 
amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quan-
do tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que 
sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em 
aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impair-
ment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2021, os principais ativos financeiros clas-
sificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo de contrato. ■ Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou 
ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros 
com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do 
valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro da conces-
são, era classificado como um ativo financeiro, na categoria de recebíveis. A partir de 
1º/01/2018, passou a ser classificado como ativo de contrato de concessão a valor justo por 
meio de resultado. Em 31/12/2021, outros ativos financeiros classificados nesta categoria 
estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados. ■ Ativos financei-
ros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são 
mensurados a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atingi-
do tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos fi-
nanceiros; e seus termos contratuais geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros. A Companhia não possui 
ativos financeiros com estas características. b) Redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um 
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas espera-
das se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumen-
tos patrimoniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um 
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer partici-
pação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é 
reconhecida como um ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Classi-
ficação e mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado 
como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados 
pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são 
reconhecidos no resultado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo 
por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor 
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) 

Desreconhecimento de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro 
(ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele 
é extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou 
expirada. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida 
paga, incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é 
reconhecida no resultado. 2.4.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financei-
ros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende 
liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.5. Ativo de concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elé-
trica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Evoltz VII regulamen-
tam a exploração dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o 
contrato de concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros 
de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Compa-
nhia possui como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmis-
são. Ao cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutu-
ra de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração 
denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de 
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do 
Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato 
de concessão. O direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cum-
primento de obrigações de desempenho, e as contraprestações são classificadas como um 
Ativo de contrato de concessão. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão são 
mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por 
base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de 
construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção 
é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção 
são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa 
referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo 
de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente 
líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do con-
trato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito 
do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manu-
tenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de perfor-
mance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da 
fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de 
contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração fi-
nanceira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contra-
to de concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraestru-
tura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois 
fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder conce-
dente relativa à Remuneração Anual Permitida (RAP) durante o prazo da concessão. Os 
valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - 
ONS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados 
pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens re-
versíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente 
ou para quem ele delegar essa tarefa. Em dezembro de 2020, a CVM divulgou o Ofício-
-Circular nº 04 para fornecer orientação quanto aos aspectos relevantes do CPC47/IFRS15 
e do CPC48/IFRS9 que devem ser observados na elaboração das Demonstrações Financei-
ras das Companhias Transmissoras de Energia Elétrica em 31 /12/2020, com destaque 
para a necessidade de atribuição de margens para o reconhecimento das receitas de 
construção e de operação e manutenção da infraestrutura, bem como para a taxa utilizada 
para a remuneração dos contratos de concessão, que deve corresponder à taxa implícita 
remanescente de cada projeto, após a alocação das margens de construção e de operação 
e manutenção. A Companhia identificou a necessidade de reconhecer ajustes como con-
sequência da publicação desse Ofício, tendo em vista que desde a adoção do CPC 47/IFRS 
15 em 01/01/2018 foram adotadas as seguintes políticas contábeis: I. Alteração da mar-
gem de construção real utilizada na primeira modelagem para a margem de construção à 
época da concessão; II. A atualização monetária do ativo contratual é reconhecida pela 
taxa implícita estabelecida no início de cada projeto e que é obtida após a alocação das 
margens de construção e de operação. 2.6. Provisões. As provisões são reconhecidas 
quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (cons-
tructive obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com 
segurança. 2.7. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As 
despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situa-
ções em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autori-
dades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de 
lucro real. A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, con-
forme determina a legislação em vigor. A provisão para contribuição social sobre o lucro 
líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a 
legislação vigente. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos 
e passivos e seus valores contábeis apresentados nas demonstrações financeiras. As alí-
quotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses impostos diferi-
dos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos 
diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tri-
butável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas 
internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Im-
postos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de com-
pensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos 
de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes 
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tri-
butáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 2.8. Capital social. O 
capital social da Companhia é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no 
patrimônio líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se 
o resultado do período pela quantidade média ponderada de ações em circulação no 
exercício. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía instrumentos financeiros 
conversíveis em ações, logo o lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 2.10. Dividen-
dos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações fi-
nanceiras do exercício, com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas 
pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.11. Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas. (a) Revisadas e Vigentes: • CPC 00 (R2) - Estrutura 
conceitual para relatório financeiro; • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) - Definição de 
omissão material; • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos.• CPC 38 (IAS 39) - Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; • CPC 40 (R1) (IFRS 7) - Instrumentos Fi-
nanceiros: Evidenciação; • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros. A administração da 
Companhia avaliou os pronunciamentos supramencionados e não identificou impactos 
relevantes nas demonstrações financeiras revisadas. (b) Revisadas e não vigentes: • CPC 50 
(IFRS 17) – Contratos de Seguros; • CPC 26 (IAS 1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis (classificação de passivos como circulante ou não circulante); • CPC 23 (IAS 8) 
– Definição de estimativas contábeis. Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de 
Seguros, norma ainda não emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administra-
ção da Companhia está em processo de análise dos impactos dos demais pronunciamen-
tos acima destacados.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis 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. As estimativas, julgamentos e premissas utiliza-
das pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas 
demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de 
concessão. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações de 
performance claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura que 
será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão 

e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o Sistema 
Interligado Nacional – SIN. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessio-
nária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta 
constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da 
obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Re-
ceita de Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de 
caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do 
ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do 
valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início 
da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na 
Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual 
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação 
do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investi-
mentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados 
(bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contra-
to de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determinação do ativo de 
contrato de concessão são as seguintes: ■ Ativo de contrato indenizável - a Compa-
nhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados, como 
ativo de contrato, determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, 
tendo como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato amortizável pela RAP – as adi-
ções decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão 
são registradas como ativo de contrato. ■ Remuneração do ativo de contrato de 
concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada 
sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especifici-
dades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componen-
te financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não 
sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia e suas controla-
das incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ 
Determinação das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta servi-
ços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo 
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutu-
ra prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para 
cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. ■ Receita de operação 
e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreen-
dimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realiza-
ção da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Provisões para riscos 
tributários, trabalhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e 
administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a pro-
cessos 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 proba-
bilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas 
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.3 Redução ao valor recuperável 
(“impairment”). a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação 
para apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um 
ativo tem perda no seu valor recuperável se há indicação de que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado de maneira 
confiável. A indicação de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pa-
gamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou 
emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para 
um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou pro-
longado em seu valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar como um indicativo 
de perda por redução ao valor recuperável. Uma redução do valor recuperável com relação 
a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferença entre 
o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa 
de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continu-
am sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de 
valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A Companhia 
não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em nenhum dos exercícios 
apresentados. b) Ativos não financeiros - os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não o imposto de renda e a contribuição social diferidos, são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Uma perda por 
redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou da Unidade 
Geradora de Caixa - UGC exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo 
ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despe-
sas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descon-
tados aos seus valores presentes através da taxa de desconto, antes dos impostos, que 
reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos 
do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados indi-
vidualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso 
contínuo que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 
ou grupos de ativos (a UGC). Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no 
resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na condição 
em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido 
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida, exce-
to ágio. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos 
exercícios apresentados.
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EVOLTZ VII - Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A.   CNPJ/MF nº 08.806.925/0001-36

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (Compa-
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Evoltz VII Foz Iguaçu Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais 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 au-
ditoria das demonstrações contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa 
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado 
no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse 
principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder 
a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimen-
tos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia.
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a 
conclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da 
receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe 
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$127.491 
mil. O reconhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicio-
nalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita 
ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os 
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, 
margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada 
e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto 
que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por 
parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração 
da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendi-
mento do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não 
de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de perfor-
mance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; 
iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa 
de desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação 
das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de 
auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da administração, consideramos que os critério e premissas para 
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a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as respectivas divulgações nas notas explicativas 3.1 e 8 às 
demonstrações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elabora-
ção 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, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável 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 da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os prin-
cipais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro,29/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

Caixa liderou R$ 34,4 bi de crédito imobiliário no trimestre

As contratações com 
recursos da pou-
pança do Sistema 

Brasileiro de Poupança e 
Empréstimos (SBPE) so-
madas às do Programa Casa 
Verde e Amarela (PCVA), 
com recursos do FGTS, to-
talizaram, de janeiro a mar-
ço de 2022, R$ 34,4 bilhões, 
representando um aumen-
to de 17,8% em relação ao 
mesmo período de 2021.

Ao anunciar o resultado 
histórico no crédito imo-
biliário no 1º trimestre de 
2022, a Caixa informou que 
somente as contratações 
com recursos da poupança 
(SBPE), no primeiro tri-
mestre de 2022, totalizaram 
R$ 21,4 bilhões. O cresci-
mento foi de 31,2% em re-
lação ao primeiro trimestre 
de 2021 e chegou a 817,4% 
se comparado com o mes-
mo período em 2018.

Nas duas modalidades, 
no primeiro trimestre do 
ano, mais de 546 mil pes-

soas realizaram o sonho 
de ter a casa própria. Fo-
ram mais de 136 mil unida-
des financiadas no período. 
Os dados foram divulgados 
pelo presidente do banco, 
Pedro Guimarães, durante 
transmissão ao vivo com a 
Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) 
nesta quinta-feira.

Novidades

A Caixa também anun-
ciou novidades no finan-
ciamento imobiliário. Nas 
novas contratações de cré-
dito para pessoa física, com 
recursos SBPE, os clientes 
contam agora com perí-
odo de carência de até 6 
meses no financiamento 
de imóveis novos e usados. 
O novo prazo é válido em 
três opções de linhas de fi-
nanciamento imobiliário do 
banco: TR, Poupança Caixa 
e Taxa Fixa.

Haverá também a abertu-

ra da linha de financiamento 
para aquisição, construção 
ou reforma de imóveis co-
merciais, modalidade desti-
nada às empresas. A partir 
de segunda-feira (02/05), já 
estará disponível a contrata-
ção para clientes pessoa ju-
rídica, com taxas a partir de 
TR + 3,15% a.a, somadas à 
remuneração da poupança. 
O prazo é de até 180 meses.

O banco também divul-
ga a prorrogação da taxa 
promocional das contrata-
ções da modalidade Pou-
pança Caixa, com recursos 
SBPE, para pessoa jurídica. 
Até 30 de junho, é possível 
aproveitar a taxa reduzida 
de 3,00% a.a, somada à re-
muneração da poupança. A 
queda é de 0,32 ponto per-
centual.

 
Lançamento

A Caixa também está 
lançando o Novo Plano 
Empresário Caixa (PEC), 

que amplia, a partir de18 
de maio, as estratégias pa-
ra o setor. A liberação de 
recursos será mais simples, 
com redução de 50% dos 
documentos exigidos. Di-
versas melhorias serão im-
plementadas e vão contri-
buir com a experiência do 
cliente, tais como: agilidade 
na liberação das parcelas, 
simplificação da comprova-
ção da comercialização das 
unidades e dos recebíveis 
imobiliários, aumento do 
percentual máximo de per-
muta do terreno de 20% 
para 35% e simplificação 
dos processos pós-contra-
tação.

O novo PEC é mais uma 
alternativa para financia-
mento de projetos às incor-
poradoras, complementan-
do o portifólio de produtos 
e serviços destinados ao se-
tor da construção civil.

Também em maio, a Cai-
xa expande a linha Apoio à 
Produção para pessoa jurí-

dica, passando a financiar 
empreendimentos com do-
ação de terreno pelo En-
te Público. A modalidade 
contemplará as doações de 
terreno feitas por meio de 
Concessão de Direito Real 
de Uso (CDRU), o que per-
mite mais produção imobi-
liária por meio de parcerias 
com Estados e Municípios.

A Caixa prorrogou todas 

as medidas de apoio às em-
presas, adotadas em 2020 
e 2021 por conta da pan-
demia, para até dezembro 
deste ano. Entre as princi-
pais ações estão a antecipa-
ção de recursos para novos 
empreendimentos, prazo 
de carência para início das 
obras, possibilidade de 
prorrogação de cronogra-
ma, entre outras.

Na busca pela reorganização financeira

A conjuntura eco-
nômica e a forte 
alta nos índices de 

inadimplência das famílias 
brasileiras têm ampliado o 
número de proprietários 
com imóveis em situações 
financeiras delicadas. Para 
evitar a perda do imóvel, 
proprietários têm buscado 
alternativas para se reorga-
nizar financeiramente sem 
deixar o imóvel.

A proptech Rooftop pos-
sui uma solução imobiliária 
destinada a esse público. Com 
o InCasa, programa que pre-
vê a compra de imóveis com 
permanência como locatário 
e possibilidade de recompra 
por um valor pré-acordado 
durante o período escolhido 

no contrato de locação, é a 
alternativa encontrada por 
um número cada vez maior 
de pessoas para ganharem 
liquidez em momentos eco-
nômicos delicados.

Além da possibilidade de 
permanecer em seu imóvel, 
os participantes do InCa-
sa têm também a opção de 
poder comprar outro imó-
vel disponível no marketplace 
da Rooftop ou até mesmo 
transferir o direito de re-
compra para terceiros. Isso 
dá aos clientes da proptech 
o poder de escolha da alter-
nativa mais interessante e 
conveniente para seu mo-
mento de vida.

Rogério Mescolote é um 
exemplo. Diante do finan-

ciamento que ele e a esposa 
fizeram para abrir uma em-
presa em 2019, o programa 
InCasa foi a solução para 
quitar este e outros débi-
tos. A história do gerente 
comercial com a Rooftop 
começou pelo Instagram. 
Em busca de soluções ban-
cárias, o algoritmo da rede 
social fez com que esse en-
contro acontecesse. Ao ver 
o post da proptech, logo 
se identificou e, para ele, a 
Rooftop contribuiu com 
rapidez, sem que fosse pre-
ciso deixar o imóvel. Com 
isso, obteve o valor neces-
sário para se reorganizar fi-
nanceiramente.

“Eu avalio como posi-
tiva a experiência. Dá um 

certo medo, diante da si-
tuação econômica do país 
e do mundo, mas acredito 
que dentro do prazo conse-
guiremos recomprar a casa. 
Faria tudo de novo. Foi um 
processo rápido, sem buro-
cracias, e eu já recomendei 
para várias pessoas. O alerta 
é que o propósito da pessoa 
deve ser compatível com o 
do programa. O InCasa não 
é feito para quem quer se 
desfazer do imóvel, e sim 
para quem precisa de liqui-
dez imediata”, afirma.

A consultora em educa-
ção Celina Fernandes Gon-
çalves também encontrou na 
Rooftop o melhor caminho 
para se reorganizar financei-
ramente. Ela já havia tentado 

empréstimos bancários para 
quitar dívidas de cartão de 
crédito e financiamento do 
carro, além de uma dívida 
anterior de empréstimo pes-
soal, mas não obteve sucesso 
com as instituições financei-
ras tradicionais, mesmo com 
a oferta do imóvel como ga-
rantia. Inicialmente, os débi-
tos de Celina não eram gran-
des, mas cresceram com o 
passar do tempo, e a situação 
se agravou durante a pande-
mia. No limite da situação, 
ela encontrou na Rooftop o 
apoio de que precisava para 
reestruturar as finanças pes-
soais.

“A Rooftop teve muito 
cuidado em mediar a situ-
ação, que era delicada. Eu 

gostei muito do atendimen-
to, pois as questões foram 
colocadas de uma forma 
positiva e isso me trouxe se-
gurança. Um imóvel é algo 
muito precioso para o pro-
prietário, e a Rooftop teve 
muito cuidado em relação a 
isso”, conta.

A startup possui uma so-
lução única para o mercado 
imobiliário, com o objetivo 
de atender os proprietários 
que forma negligenciados 
pelas opções tradicionais de 
empréstimo: o programa 
Rooftop InCasa, destinado 
para pessoas que possuem 
imóveis quitados ou finan-
ciados, que estão em situação 
de estresse financeiro e sem 
acesso a banco e capital.
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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais. Exceto lucro por ação)

Diretoria

Contadora
Denise Araujo Francisco – Daniel Henrique Lopes Lima

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício 
 encerrado em 31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020

Circulante 14.448 13.049

Caixa e equivalentes de caixa 5.736 4.644

Contas a receber 825 714

Tributos a recuperar 423 848

Ativo de contrato de concessão 7.359 6.762

Outros ativos 105 81

Não Circulante 75.421 74.210

Realizável a longo prazo

Contas a receber 66 -

Imposto de renda e contribuição social diferidos - 513

Ativo de contrato de concessão 75.078 73.411

Imobilizado 233 246

Intangível 44 40

Total do Ativo 89.869 87.259

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 3.363 5.099
Fornecedores 205 181
Debêntures 2.171 2.792
Partes relacionadas 207 174
Tributos a recolher 331 349
Dividendos a pagar 241 696
Provisões - -
Encargos setoriais 62 261
Outros passivos 146 646
Não circulante 32.743 31.542
Fornecedores 1.004 1.004
Debêntures 21.902 22.247
Tributos a recolher 259 498
Provisões 1.106 765
PIS e COFINS diferidos 7.252 7.028
IR e CS Diferidos 1.220 -
Patrimônio líquido 53.763 50.618
Capital social 48.201 48.201
Reserva de incentivo fiscal 167 167
Reserva de lucros 5.395 2.250
Total do passivo e patrimônio líquido 89.869 87.259

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 9.584 9.442

Remuneração do ativo da concessão 9.466 8.167
Receita Operação e manutenção, deduções e outras, líquidas   118 276

Custos dos serviços prestados (1.937) (2.228)
Lucro bruto 7.647 7.214
Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas (1.952) (3.023)
Outras receitas operacionais - 14

(1.952) (3.009)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 5.695 4.205
Resultado financeiro

Receitas financeiras 292 513
Despesas financeiras (1.567) (1.148)

(1.275) (635)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 4.420 3.570
Imposto de renda e contribuição social

Correntes - 167
Diferidos (1.733) (1.634)

(1.733) (1.467)
Lucro líquido do exercício 2.687 2.103
Resultado básico e diluído por ação 0,056 0,052

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 2.687 2.103
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 2.687 2.103

Reservas
Capital 
 social

Reserva 
 legal

Reserva de 
 incentivos fiscais

Retenção 
de lucros

Lucros  
(acumulados

Patrimônio 
 líquido

Saldos em 31/12/2019 80.201 51 - 721 - 80.973
Redução de capital (32.000) - - - - (32.000)
Lucro Líquido do exercício - - - - 2.103 2.103
Destinação do resultado do exercício: Reserva de incentivos fiscais - - 167 - (167) -

 Constituição de reservas - 105 - 1.373 (1.478) -
Distribuição de dividendos - - - - (458) (458)

Em 31/12/2020 48.201 156 167 2.094 - 50.618
Deliberação de não distribuição de dividendos de 2020 - - - 458 - 458
Lucro líquido do exercício - - - - 2.687 2.687
Destinação do resultado do exercício: Constituição de Reservas - 134 - 2.553 (2.687) -

 Em 31/12/2021 48.201 290 167 5.105 - 53.763

Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes imposto de renda e da contribuição
 social correntes e diferidos 4.420 3.570
Ajustes de:
Remuneração do ativo de contrato de concessão (9.466) (9.167)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 1.453 1.079
Amortização do custo de transação 38 -
Depreciação e amortização 22
Provisão e atualização de contingências 341 47
PIS e COFINS diferidos 224 30
Variação no capital circulante:
Contas a receber (177) 87
Partes relacionadas 33 (495)
Tributos a recuperar 425 (386)
Ativo de contrato de concessão 7.202 6.601
Fornecedores 24 (182)
Tributos a recolher (257) (375)
Provisões - -
Encargos setoriais (199) 34
Outros ativos e passivos (521) 1.489
Caixa gerado nas operações 3.562 2.332
Juros pagos sobre dêbentures (1.505) -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.057 2.332
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição (baixa) de imobilizado - (19)
Aquisição de intangível (13) (32)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
 de investimento (13) (51)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização debêntures (952) (695)
Dividendos pagos - -
Redução de capital - (32.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (952) (32.695)
Aumento (redução) líquido no caixa e equiv. de caixa 1.092 (30.414)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.644 35.058
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.736 4.644
Aumento (redução) líquido no caixa e equiv. de caixa 1.092 (30.414)

 █ 1. Contexto operacional
 A Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz VIII” ou “Companhia”) é uma socieda-
de por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ, constituída em novembro de 2008. A Companhia tem como objeto social, 
único e exclusivo, a implantação, construção, operação e manutenção de instalações de 
transmissão, composto pela Linha de Transmissão Itacaiúnas – Carajás, em corrente con-
tínua, em 230kV, bem como pelas demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos 
termos do Contrato de Concessão firmado com a União Federal, por meio da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Seu acionista é Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). 
A Companhia não desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2021, atividades não vin-
culadas ao objeto de suas concessões. 1.1. Concessão. A Evoltz VIII detém a concessão 
do serviço público de transmissão de energia elétrica outorgada, nos termos do Contrato 
de Concessão n° 007/2011 - ANEEL em 16/06/2011, pelo prazo de 30 anos, contados 
a partir da sua celebração, para construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão de energia elétrica caracterizadas no Anexo 6G-CC do Edital do Leilão na 
007/08-ANEEL. A Companhia entrou em operação em fevereiro de 2014 e recebe pela 
prestação do serviço público de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-
-RAP, ciclo 2020/2021 e ciclo 2021/2022, de R$7.607 e R$ 8.896 respectivamente (salvo 
o montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas ao PIS 
e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do 
Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de Participação do Antigo Acionista. Como 
parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões, 
houve leilão judicial para alienação da participação societária da Evoltz VIII; tendo sido 
proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do TPG, por meio de 
sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 a TPG concluiu a 
aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que totalizam 3.532km, 
pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, 
com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos empreen-
dimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Evoltz Participações 
S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. 
(veículo utilizado pela TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da Evoltz 
VIII. Em 10/06/2019, a Evoltz firmou um contrato de compra de ações para adquirir 50% 
das ações ordinárias detidas pela Empresa Brasileira de Desenvolvimento e Participações 
Ltda. - EMBRADE pelo preço de aquisição de R$ 17,8 milhões. A transação foi encerrada 
após o cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação 
dos órgãos competentes, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, o que ocorreu em outubro de 2019. Em 
7/05/2021, a acionista controladora da Companhia, Evoltz Participações S.A.  assinou o 
contrato de compra e venda de ações, celebrado entre a TPG, vendedor, e a Leovac Parti-
cipações S.A., uma sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pen-
sion Plan Board, como comprador. Após obtenção de todas aprovações necessárias, em 
29/07/2021, foi finalizado a transferência do controle acionário da Evoltz Participações 
S.A. para a Leovac Participações S.A 1.3. COVID-19. Em consonância com o Ofício Cir-
cular CVM nº 02/2020, de 10/03/2020, a Companhia vem acompanhando os impactos 
do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus negócios, e avalia constantemente 
os possíveis riscos de inadimplência em função ruptura de fluxo de caixa no sistema. Em 
31/12/2021, considerando o estágio atual da COVID-19, a Companhia não identificou 
efeitos significativos que possam impactar o negócio e/ou quaisquer evidências de riscos 
de a serem divulgadas em comparação às demonstrações financeiras apresentadas em 
31/12/2020. Ademais a Administração da Companhia continua a priorizar pela manu-
tenção da saúde e segurança dos funcionários.

 █ 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Estas demonstra-
ções financeiras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. A emis-
são destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 
28/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e 
de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e a de apresentação da Companhia. Principais políticas contábeis. A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrá-
rio. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e 
com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais 
de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou 
outros fins. 2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um contrato 
que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instru-
mento patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reconhecimento 
inicial e mensuração. ■ Custo amortizado Um ativo financeiro é classificado e mensu-
rado pelo custo amortizado quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa 
contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e 
de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de 
instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de 
juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 
31/12/2021, os principais ativos financeiros classificados nesta categoria são as contas a 
receber de clientes e o ativo de contrato. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio 
de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem 
ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoria-
mente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam 
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no re-
sultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro da concessão, era classificado como um ativo 
financeiro, na categoria de recebíveis. A partir de 01/01/2018, passou a ser classificado 
como Ativo de contrato de concessão a valor justo por meio de resultado. Em 31/12/2021, 
outros ativos financeiros classificados nesta categoria estão relacionados aos equivalentes 
de caixa e depósitos vinculados. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes. Esses ativos são mensurados a valor justo e mantidos 
dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos 
de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus termos contratuais 
geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente paga-
mentos de principal e juros. A Companhia não possui ativos financeiros com estas carac-
terísticas. b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substi-
tuiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas 
de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa de 
ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a 
um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um 
ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensura-
ção. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido para 
negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e 
os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no 
resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento 
de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo fi-
nanceiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, 
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quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A dife-
rença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo 
quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no 
resultado. 2.4.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em 
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5. Ativo de 
concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado 
entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Norte Brasil regulamentam a explora-
ção dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de 
concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração 
até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui 
como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao 
cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de 
transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração 
denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de 
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do 
Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato 
de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo 
financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram 
contabilizadas receitas de construção e de operação com margem zero, além da receita 
de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR do projeto, juntamente 
com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/2018 do CPC 47, o direito à 
contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de 
desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa 
norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de 
contrato de concessão”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser 
mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por 
base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de 
construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção 
é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção 
são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa 
referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo 
de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente 
líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do con-
trato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito 
do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manu-
tenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de perfor-
mance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término 
da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o Ativo de 
contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração fi-
nanceira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do Ativo de con-
trato de concessão, utilizando a taxa implícita definida no início do contrato. A taxa busca 
precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no 
início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela Compa-
nhia incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa A 
infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de 
dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder 
concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são 
determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e rece-
bidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmis-
são disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da 
concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. 2.6. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resul-
tado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. Imposto de 
renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda 
e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os im-
postos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na propor-
ção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio 
líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia 
nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação 
fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda 
e a contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto 
de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em 
vigor. A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 
9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contá-
beis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas 
atualmente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na 
extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utili-
zado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integral-
mente reconhecidos. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data 
do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis es-
tarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utili-
zado. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhe-
cidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que 
os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Os impostos de renda diferidos ativos e pas-
sivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os 
ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda 
diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma 
autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde 
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Benefício fiscal – Lucro da exploração. 
Devido ao fato de sua linha de transmissão e consequentemente operação estar situada 
na área da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, a Companhia 
possui, mediante a despacho decisório n°689 da Receita Federal de 4/12/2020, incentivo 
de redução do valor do IRPJ a pagar equivalente a 75% do valor apurado sobre o lucro da 
exploração, aplicado sobre a receita de transmissão de energia, reconhecidas no resultado 
e, posteriormente, destinadas à reserva de capital no patrimônio líquido. Em virtude do 
benefício concedido, a Companhia possui algumas obrigações dentre as quais destaca-
mos: (i) cumprir a legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle do 
meio ambiente; (ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente ligada 
à operação na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de capital com o 
valor resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuí-
zo ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do 
valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do 
incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto 
que a Companhia tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o 
lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação anual da 
declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao exercício, 
observadas as normas em vigor sobre a matéria. 2.8. Capital social. O capital social da 
Companhia é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio lí-
quido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado 
do período pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. 2.10. 
Dividendos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demons-
trações financeiras do exercício, com base no estatuto social da Companhia e delibera-
ções tomadas pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é 
provisionado na data em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.11. 
Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não efetivas (a) Revisadas e 
Vigentes: • CPC 00 (R2) - Estrutura conceitual para relatório financeiro. ■ CPC 26 (R1) 
(IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) - Definição de omissão material. ■ CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arren-
damentos. ■ CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 
■ CPC 40 (R1) (IFRS 7) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação. ■ CPC 48 (IFRS 9) – Ins-
trumentos Financeiros. A administração da Companhia avaliou os pronunciamentos su-
pramencionados e não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras 
revisadas. (b) Revisadas e não vigentes: • CPC 50 (IFRS 17) – Contratos de Seguros. • 
CPC 26 (IAS 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos 
como circulante ou não circulante). • CPC 23 (IAS 8) – Definição de estimativas contábeis. 
Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, norma ainda não emitida no 
Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administração da Companhia está em processo de 
análise dos impactos dos demais pronunciamentos acima destacados. 3. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-

mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimati-
vas, julgamentos e premissas utilizadas pela Administração da Companhia consideradas 
as mais críticas na elaboração destas demonstrações financeiras estão contempladas a 
seguir: 3.1. Ativo de contrato de concessão. No contrato de concessão da Companhia 
estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a obrigação 
de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu 
aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura 
construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo de contrato se 
origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de 
caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manu-
tenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção 
do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação co-
mercial do empreendimento. O valor do ativo de contrato das concessionárias de trans-
missão de energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. 
O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as 
premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos 
de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação 
que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos 
usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de trans-
missão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de 
indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utili-
zadas pela Companhia para determinação do ativo de contrato de concessão são as se-
guintes: ■ Ativo de contrato indenizável - a Companhia reconhece o valor residual dos 
ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo de contrato, determinado com 
base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil. 
■ Ativo de contrato amortizável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações, 
reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo de 
contrato. ■ Remuneração do ativo de contrato de concessão – Juros reconhecidos 
pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da 
infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, 
melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato 
de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. As 
taxas implícitas utilizadas pela Companhia e suas controladas incide sobre os montantes 
a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ Determinação das receitas de 
infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraes-
trutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos 
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em conside-
ração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos. ■ Receita de operação e manutenção - Serviços de 
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhe-
cimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calcu-
lada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desem-
penho, acrescidos de margem. 3.2. Provisões para riscos tributários, trabalhistas, 
fundiários e cíveis. 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 jurí-
dico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajusta-
das para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.3 Redução ao valor recuperável (“im-
pairment”). a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não mensu-
rado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável se há indicação de que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito ne-
gativo nos fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado de maneira confiável. 
A indicação de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor 
entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um 
título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolon-
gado em seu valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar como um indicativo de 
perda por redução ao valor recuperável. Uma redução do valor recuperável com relação 
a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferença entre 
o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à 
taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 
em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor 
continuam sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão da per-
da de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A Com-
panhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em nenhum dos 
exercícios apresentados. b) Ativos não financeiros - os valores contábeis dos ativos não 
financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e a contribuição social diferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. 
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou 
da Unidade Geradora de Caixa - UGC exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável 
de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto, antes dos impos-
tos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos 
específicos do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi 
ajustada. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser 
testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes das entradas de caixa de 
outros ativos ou grupos de ativos (a UGC). Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas 
somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que 
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não ti-
vesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações Contabéis
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2021 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 Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2021, 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 respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais 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 demonstra-
ções contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo 
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis toma-
das em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu 
a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para 
nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a conclusão 
da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de cons-
trução, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito incondi-
cional de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$82.437 mil. O reconhecimento do ativo 
de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento 
significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Compa-
nhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e 
julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de 
performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada 
obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a 
identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer 
o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos 
a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do 
processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos 
contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratu-
almente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa 
projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com 
o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas 
demonstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação 

da administração, consideramos que os critério e premissas para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e as 
respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada 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, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 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, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: ■ Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. ■ Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. ■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. ■ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. ■ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos de auditoria. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 29/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

Procon-SP notifica McDonald’s sobre McPicanha
Empresa deverá esclarecer sobre a composição dos sanduíches ‘Novos McPicanha’.

Congresso aprova redução tributária para diesel e gás

Petrobras: aprovada transferência de R$ 7,7 bi a estados e municípios

O Congresso apro-
vou nesta quin-
ta-feira projeto 

de lei (PLN 2/22) que per-
mite a redução de tributos 
sobre combustíveis sem 
necessidade de compen-
sar a perda de arrecada-
ção. Segundo a proposta, 
o governo não precisará 

compensar a perda de re-
ceita com a redução de 
tributos incidentes sobre 
operações com biodiesel, 
óleo diesel, querosene de 
aviação e gás liquefeito 
de petróleo, derivado de 
petróleo e de gás natural. 
A proposta será enviada à 
sanção presidencial.

Normalmente, sempre 
que um ente federativo 
aceita perder arrecadação 
(com redução ou isenção 
de tributos, por exemplo) 
é obrigado a indicar uma 
outra fonte de recursos 
para fazer a compensa-
ção. Com a aprovação 
desse projeto, essa indi-

cação não será necessá-
ria.

Na prática, a medida fa-
cilita a redução de tributos 
de combustíveis, o que po-
de refletir em um preço me-
nor da gasolina, do diesel 
e do gás de cozinha para a 
população. Em seu parecer, 
o deputado Juscelino Filho 

(União Brasil-MA), relator 
do PLN, disse que o au-
mento nos preços dos com-
bustíveis é devido a uma 
“combinação de diversos 
fatores”.

O parlamentar acres-
centou que isso tem pro-
vocado discussões no 
Congresso em busca de 

alternativas para “suavizar 
a alta”. “O PLN pretende 
criar condições para a de-
vida avaliação e aprovação 
de propostas que incorpo-
rem redução de tributos 
incidentes na formação 
dos preços dos combustí-
veis”, afirmou o deputado 
em seu parecer.

O Congresso Na-
cional aprovou 
nesta quinta-feira 

projeto de lei (PLN 3/22) 
que abre crédito especial de 
R$ 7,676 bilhões para trans-
ferir a estados e municípios 
os recursos arrecadados 

com leilões dos volumes ex-
cedentes da cessão onerosa 
da Petrobras em áreas do 
pré-sal. A proposta será en-
viada à sanção presidencial.

Dos recursos, R$ 3,489 
bilhões serão entregues aos 
estados e R$ 3,489 bilhões 

aos municípios. Os R$ 698 
milhões restantes serão re-
passados aos estados pro-
dutores, que fazem frontei-
ra com a área das jazidas.

A proposta foi relatada 
diretamente em Plenário 
pelo deputado Claudio Ca-

jado (PP-BA), com parecer 
favorável sem mudanças.

A legislação limita a 
aplicação dos recursos 
recebidos por estados e 
municípios para despesas 
previdenciárias ou de in-
vestimentos. As despesas 

previdenciárias não se limi-
tam ao ente, mas também 
a todas as pessoas jurídicas 
de direito público e privado 
integrantes de sua adminis-
tração direta ou indireta.

Os investimentos ficam 
condicionados à reserva 

para pagamento de despe-
sas com fundos previden-
ciários e contribuições so-
ciais, além do pagamento 
do parcelamento de débitos 
previdenciários até o final 
do mandato do prefeito ou 
governador.

O Procon-SP no-
tificou o Arcos 
Dourados Co-

mércio de Alimentos – rede 
de fast food McDonald’s – 
pedindo explicações sobre 
a nova linha de sanduíches 
McPicanha. A empresa 
deverá apresentar a tabela 
nutricional dos sanduíches, 
atestando a composição de 
cada um dos ingredientes 
(carne, molhos, aditivos, 
dentre outros) e documen-
tos que comprovem os tes-
tes de qualidade realizados, 
demonstrando o processo 
de manipulação, acondicio-
namento e tempo indicado 
para consumo.

Também foi solicitado 
que o McDonald’s apre-
sente os gabaritos das 
embalagens utilizadas pa-
ra acondicionamento dos 
produtos nas lojas físicas 

para consumo imediato e 
para entrega (delivery) e 
cópia dos materiais publi-
citários e das mídias de di-
vulgação da linha de 2022, 
bem como da campanha 
imediatamente anterior dos 
sanduíches com a presença 
de “sabor acentuado de 
churrasco e/ou picanha”, 
veiculados nos meios de 
comunicação e nas redes 
sociais pela empresa e por 
parceiros.

O Procon-SP quer ainda 
que a rede envie os docu-
mentos de autorização de 
comercialização dos produ-
tos junto aos órgãos oficiais 
competentes, bem como 
dos termos das respectivas 
campanhas publicitárias 
vinculadas.

Os esclarecimentos deve-
rão ser prestados até o dia 2 
de maio.

Resposta

Em nota, a rede 
McDonald’s disse que a 
plataforma recém-lança-
da denominada “Novos 
McPicanha” tem esse 
nome “justamente para 
proporcionar uma nova 
experiência ao consu-
midor, ao oferecer san-

duíches inéditos desen-
volvidos com um sabor 
mais acentuado de chur-
rasco.”

“Para isso, os lança-
mentos trazem a novidade 
do exclusivo molho sa-
bor picanha (com aroma 
natural de picanha), uma 
nova apresentação e um 
hambúrguer diferente em 

composição e em tamanho 
(100% carne bovina, pro-
duzida com um blend de 
cortes selecionados e no 
maior tamanho oferecido 
pela rede atualmente)”, diz 
a nota.

Além disso, a empresa 
disse que está trabalhando 
para esclarecer os questio-
namentos levantados pelo 

Procon, dentro do prazo 
concedido. “A marca la-
menta que a comunicação 
criada sobre os novos pro-
dutos possa ter gerado dú-
vidas e informa que novas 
peças, destacando a com-
posição dos sanduíches 
de maneira mais clara, já 
estão sendo produzidas”, 
finaliza.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora

 Consolidado 

 Capital 
social 

Reser-
va de 

capital

Reser-
va de 

lucros
Lucros acu-

mulados

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Total do 
patrimônio 

atribuível aos 
controladores

Participa-
ção de não 

controla-
dores

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 141.180 259.527  68.676  -  14  469.397  -  469.397 
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (120)  (120)  -  (120)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  25.941  -  25.941  (1)  25.940 
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Reserva especial de lucros  -  -  25.941  (25.941)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 141.180 259.527  94.617  -  (106)  495.218  (1)  495.217 
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  151  151  -  151 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  25.908  -  25.908  2  25.910 
Destinação do lucro líquido do exercício:  -  - 
Dividendos   (94.617)    (94.617)  (94.617)
 Reserva especial de lucros  -  -  25.908  (25.908)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 141.180 259.527  25.908  -  45  426.660  1  426.661 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado antes dos impostos e da 
participação nos lucros  39.779 40.289  39.787 40.445 
Ajustes
Depreciação  4.659  3.002  4.659  3.002 
Ativos financeiros ao valor justo por 
outros resultados abrangentes  149  (113)  151  (120)
Resultado de equivalência patrimonial  1.580  1.473  -  - 
Resultado ajustado:  46.167 44.651  44.597 43.327 
Variações de ativos e passivos:
(Aumento)/diminuição de contas a 
receber de clientes (31.030) 28.933 (31.017) 28.921 
(Aumento)/diminuição de despesas 
antecipadas  (321)  219  (321)  219 
(Aumento)/diminuição de outros créditos  55  246  3  318 
(Aumento)/diminuição Ativo fiscal diferido  56  -  55  - 
(Aumento)/diminuição de títulos e 
valores mobiliários  47.952 (36.775)  49.513 (34.953)
Aumento/(diminuição) do contas a pagar 
e outros  66.039 (12.576)  66.005 (13.042)

Imposto de renda e contribuição social 
pagos (31.522) (20.371) (31.522) (20.371)
Caixa originado das (aplicado nas) 
atividades operacionais  97.396  4.327  97.313  4.419 
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Aquisição de imobilizado  (2.564) (5.281)  (2.566)  (5.281)
Baixa de imobilizado de uso  (6)  514  (6)  514 
Arrendamento  (173)  123  (173)  123 

Caixa aplicado nas atividades de 
investimento (2.744) (4.644) (2.746) (4.644)
Fluxo de caixa de atividades de 
financiamento 
Dividendos (94.617)  - (94.617)  - 

Fluxo de caixa decorrente das 
atividades de financiamento (94.617)  - (94.617)  - 
Aumento líquido em caixa e 
equivalentes de caixa  36  (317)  (49)  (225)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de 
janeiro  164  481  327  552 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de 
dezembro  200  164  278  327 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 25.908 25.941  25.907  25.940 
Variação no valor de mercado dos ativos 
financeiros ao valor justo por outros 
resultados abrangentes  229  (179)  229  (179)
Imposto de renda e contribuição social sobre 
resultados abrangentes  (78)  59  (78)  59 
Outros resultados abrangentes líquidos 
de imposto de renda e contribuição 
social  151  (120)  151  (120)
Resultado abrangente total 26.059 25.821 26.058  25.820 
Atribuível aos:
Cotistas da controladora 26.059  25.821 
Não controladores  (1)  (1)

Resultado abrangente total 26.058  25.820 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receitas operacionais
Serviços prestados líquidos de 
impostos 134.456 76.612 135.240 77.743 
Receitas financeiras 12.201 11.298 12.309 11.427 
Despesas financeiras (335) (896) (335) (898)
Receitas financeiras líquidas 11.866 10.402 11.974 10.529 

Receitas operacionais líquidas 9 146.322 87.014 147.214 88.272 
Receitas (despesas)
Pessoal 10 (92.393) (34.412) (94.266) (36.108)
Outras despesas gerais e 
administrativas 11 (11.070) (8.945) (11.658) (9.790)
Outras receitas / (despesas) 
operacionais (1.500) (1.895) (1.502) (1.930)

Resultado antes da equivalência 
patrimonial, impostos e 
participação nos lucros 41.359 41.762 39.788 40.444 
Resultado de equivalência 
patrimonial (1.580) (1.473) - - 

Resultado antes dos impostos 39.779 40.289 39.788 40.444 
Imposto de renda e contribuição 
social (13.871) (14.348) (13.881) (14.504)

Resultado do exercício 25.908 25.941 25.907 25.940 
Resultado atribuível aos:
Cotistas da controladora 25.908 25.941 25.908 25.941 
Cotistas não controladores  -  -  (1)  (1)

Lucro líquido do exercício 25.908 25.941 25.907 25.940 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 200 164 278 327
Títulos e valores mobiliários 218.650  266.602  220.637  270.150 
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados 
abrangentes 218.644 266.596 220.631 270.144
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado 6 6 6 6

Contas a receber de clientes 6 49.241 18.211 49.333 18.316
Outros créditos 272 327 277 280
Despesas antecipadas 1.050 729 1.050 729
Total do ativo circulante 269.413 286.033 271.575 289.802
Ativo fiscal diferido 23.406 5.716 23.538 5.857
Investimento em controlada 1.755 3.337  -  - 
Imobilizado 8.407 10.355 8.409 10.355
Intangível 7 216.250 216.215 216.250 216.215
Total do ativo não circulante 249.818 235.623 248.197 232.427
Total do ativo 519.231 521.656 519.772 522.229

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Contas a pagar e outros 72.646 22.260 73.186 22.834
Total do passivo circulante  72.646  22.260  73.186  22.834 
Contas a pagar e outros 19.925 4.178 19.925 4.178
Total do passivo não circulante  19.925  4.178  19.925  4.178 
Total do passivo  92.571  26.438  93.111  27.012 
Patrimônio líquido 
Capital social 141.180 141.180 141.180 141.180
Reservas de capital 259.527 259.527 259.527 259.527
Reservas de lucros 25.908  94.617 25.908  94.617 
Ajuste ao valor de mercado de 
títulos e valores mobiliários  45  (106)  45  (106)
Patrimônio líquido atribuível aos 
controladores 426.660 495.218 426.660 

 
495.218 

Participação de não controladores  -  -  1  (1)
Total do patrimônio líquido 426.660 495.218 426.661 495.217 
Total do passivo e patrimônio 
líquido 519.231 521.656 519.772 522.229 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

1 Contexto operacional: A ARX Investimentos Ltda., subsidiária do The Bank of 
New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, iniciou suas atividades 
em 2001 e, assim como sua Controlada BNY Mellon Alocação de Patrimônio 
Ltda. (“BNY Mellon Alocação” ou “Controlada”), presta serviços de administração 
de carteiras de títulos e valores mobiliários de investidores residentes e/ou não 
residentes no Brasil; gestão de fundos de investimento, fundos de investimento 
em cotas de fundos multimercado e em cotas de fundos de ações, sendo estes 
abertos, exclusivos e restritos; assessoria nas áreas Financeiras, de Fusões 
e Aquisições de empresas; reorganização societária; e participação em ou-
tras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista. A ARX possui 
recursos sob gestão ativa nas estratégias multimercados, renda fixa e ações, 
distribuídos entre clientes institucionais, distribuidores, family offices, pessoas 
físicas e jurídicas. A Empresa está localizada na Avenida Borges de Medeiros, 
nº 633 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. A partir de 16 de janeiro de 2008, por 
meio de uma série de transações ocorridas, a ARX passou a ser uma empresa 
do The Bank of New York Mellon Corporation, voltada exclusivamente para a 
gestão de recursos de terceiros no Brasil. Em 8 de outubro de 2018, foi aberta 
uma filial da Empresa na cidade de São Paulo com objetivo de expandir suas 
operações de gestão de ativos na região. A filial está localizada na Rua Profes-
sor Atílio Innocenti nº 165, 16º andar, Vila Nova Conceição. 2 Apresentação e 
elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
apresentadas são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser con-
sideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação 
financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações 
financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação e regula-
mentação contábil aplicável. Com base na Lei 13.818/19 que trouxe alteração 
no art. 289 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), foi estabelecido 
a extinção da obrigatoriedade de realizar as publicações ordenadas pela Lei 
das Sociedades por Ações no Diário Oficial da União, do Estado ou do Distrito 
Federal. As companhias podem realizar as publicações obrigatórias em jornal 
de grande circulação editado na localidade em que se situar a sua sede. As 
demonstrações financeiras da ARX Investimentos Ltda., serão publicadas de 
forma resumida no jornal “Monitor Mercantil”, com divulgação simultânea da 
íntegra no site https:// monitormercantil.com.br/caderno-digital/e no site da 
instituição https://www.bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. 
As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo ARX”) 
incluem a ARX e sua Controlada direta BNY Mellon Alocação. Segue a partici-
pação acionária da Empresa em sua Controlada direta.

Participação acionária
País 2021 2020

BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. Brasil 99,96% 99,96% 
Segue o valor do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e o 
lucro (prejuízo) líquido dos exercícios findos naquelas datas das empresas:

2021 2020
Patri-

mônio 
líquido

Lucro (prejuí-
zo) líquido do 

exercício

Patri-
mônio 
líquido

Lucro (preju-
ízo) líquido 

do exercício
ARX Investimentos Ltda. 426.660 25.908 495.218 25.941
BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. 1.755 (1.581) 3.338 (1.474)
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas empresas con-
solidadas e consistente com aquelas utilizadas nos períodos anteriores e inclu-
íram os principais procedimentos de consolidação: (i) eliminação dos saldos 
das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) eliminação 
das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas 
Controladas; e (iii) destaque do valor da participação dos acionistas minoritários 
e/ou participação de não controladores nas demonstrações financeiras conso-
lidadas. 3 Base de preparação: 3.1 Declaração de conformidade (com re-
lação às normas do CPC) - As presentes demonstrações financeiras incluem 
as demonstrações financeiras individuais da Controladora e as demonstrações 
financeiras consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras 
individuais e do consolidado foi autorizada pela Diretoria em 26 de Abril de 2022. 
3.2 Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ins-
trumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado ou 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3 Moeda funcional e 
moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda fun-
cional da Empresa e de sua Controlada. Todas as informações financeiras 
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.4 Uso de estimativas e 
julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas, 
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 6 - Contas a receber de clien-
tes - Valor estimado de realização. • Nota Explicativa nº 7 - Intangível - Teste 
de recuperação. 4 Principais políticas contábeis: As políticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. a. Apuração do resultado - O resultado das operações é apu-
rado em conformidade com o regime de competência. b. Base de consolidação 
- Combinações de negócios - A Empresa e sua Controlada não realizaram 
transações de combinações de negócios nos exercícios de 2021 e 2020. Inves-
timento em Controlada - As demonstrações financeiras da Controlada são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que 
o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. Na elaboração 
das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações 
encerradas na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da 
Controladora. Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora, as 
informações financeiras da Controlada são reconhecidas por meio do método 
de equivalência patrimonial. Transações eliminadas na consolidação - Sal-
dos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações fi-
nanceiras consolidadas, quando aplicável. Transações em moeda estrangei-
ra- Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas 
moedas funcionais das empresas do Grupo ARX pelas taxas de câmbio nas 
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados 
em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidas para a 
moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças de 
moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resultado.   
c. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O Grupo 
ARX reconhece o contas a receber na data em que foi originado. Todos os 
outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente, e mensurados a valor justo, 
na data da negociação na qual o Grupo ARX se torna uma das partes das dis-
posições contratuais do instrumento. O Grupo ARX baixa um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
o Grupo ARX transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Even-
tual participação que seja criada ou retida pelo Grupo ARX nos ativos financei-
ros é reconhecida como um ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo ARX tenha o direi-
to legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. No reconhe-
cimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao 
valor justo por meio do resultado. O Grupo ARX tem os seguintes ativos finan-
ceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado, ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, contas a receber de clientes e outros créditos. Caixa e equiva-
lentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa 

e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos 
a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante 
de alteração no valor justo, e são utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações 
de curto prazo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Um 
ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado caso o ativo seja mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja 
a negociação do respectivo ativo financeiro, desde que seja designado como 
tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados 
pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo ARX gerencia tais investimen-
tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos 
do Grupo ARX. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo, e mudanças 
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Um 
ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo 
de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de 
caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro e seus termos contra-
tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos 
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Se os termos contratuais 
do ativo financeiro resultarem em fluxos de caixa, que são exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto, o ativo 
é mantido em modelo de negócios, cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. 
Essa categoria de mensuração reconhece informações no resultado como se 
o ativo financeiro fosse mensurado ao custo amortizado, enquanto o ativo fi-
nanceiro é mensurado no balanço patrimonial ao valor justo. Ganhos ou perdas 
devem ser reconhecidos em outros resultados abrangentes e a contrapartida é 
contabilizada em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste 
de avaliação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. 
Quando o ativo financeiro for desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada, 
anteriormente reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclas-
sificado do patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. 
O valor justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Contas 
a receber de clientes - Contas a receber de clientes são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Esses 
ativos financeiros são designados como mensurados ao custo amortizado, em 
virtude de os ativos serem mantidos dentro do modelo de negócios, cujo obje-
tivo é o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, logo tais ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo preço da transação e, após o reconhecimento inicial, 
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, de-
duzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 
Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX considera que não há 
diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de 
contas a receber de clientes corresponde a valores de taxas de gestão, admi-
nistração e performance a receber de fundos e clubes de investimento pela 
prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras. Passivos 
financeiros não derivativos - Os passivos financeiros são designados à men-
suração ao custo amortizado e reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual o Grupo ARX se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. O Grupo ARX baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações 
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o 
Grupo ARX considera que não há diferença material entre o valor do custo 
amortizado e o valor justo. Os ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, o Grupo ARX tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passi-
vo simultaneamente. O Grupo ARX tem como passivo financeiro não derivativo 
a rubrica “Contas a pagar e outros”. d. Imobilizado - Reconhecimento e 
mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e provisões para 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O 
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipa-
mento é capitalizado como parte daquele equipamento. Periodicamente, o 
Grupo ARX avalia os itens do seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens 
obsoletos, danificados ou quando estes não geram mais benefício econômico 
futuro. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação dos recursos advindos da alienação com o valor contábil do 
imobilizado e são reconhecidos nas rubricas de “Outras despesas” ou “Outras 
receitas” no resultado. Gastos subsequentes são capitalizados na medida em 
que seja provável que benefícios econômicos futuros associados a esses gas-
tos fluirão para o Grupo ARX e que seus custos possam ser medidos de forma 
confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no 
resultado conforme incorridos. Depreciação - A depreciação é calculada sobre 
o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada 
parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete 
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. e. Ativos intangíveis - Ágio - O 
ágio é resultante da aquisição da Empresa em 2008. Mensuração subsequen-
te - O valor do ágio registrado encontra-se deduzido da amortização acumula-
da até a data da entrada em vigor do CPC 15 - Combinação de negócios e 
acrescido de contraprestações contingentes de operações anteriores à entrada 
em vigor do CPC 15. Adicionalmente, quando aplicável, é deduzido de provisão 
para perdas por redução ao valor recuperável. As informações relacionadas à 
metodologia e seus resultados, quanto à necessidade ou não de redução do 
seu valor recuperável, estão descritos na Nota Explicativa nº 11. f. Redução ao 
valor recuperável - Impairment  - Ativos financeiros não derivativos (in-
cluindo contas a receber de clientes) - Um ativo financeiro não mensurado 
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado na data de cada balanço para 
mensurar a provisão para perdas de crédito esperadas. Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável quando são estimadas perdas de crédito esperadas por 
aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, 
avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as informações 
razoáveis e sustentáveis, incluindo informações prospectivas, desde que pos-
sam ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os 
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Grupo 
ARX sobre condições de que o Grupo não consideraria em outras transações, 
probabilidade de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, 
ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado - O Grupo ARX considera evidência de 
perda de valor para o contas a receber de clientes tanto no nível individualizado 
como no nível coletivo. Todos os contas a receber individualmente significativos 
são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável, equivalente às 
perdas de crédito esperadas. Todos os contas a receber individualmente signi-
ficativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente 
são então avaliados individual e coletivamente quanto a qualquer perda de 
valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Os Contas a 
receber que não são individualmente significativos são avaliados coletivamen-
te quanto à perda de valor com base no agrupamento desses títulos com carac-
terísticas de risco similares. Ao avaliar prospectivamente a perda de valor re-
cuperável de forma coletiva, o Grupo ARX utiliza tendências históricas da pro-
babilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda 
outrora incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração 
quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais represen-
tam aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial. 
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensura-
do pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e 
o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de 
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle-
tidas em uma conta de provisão contra contas a receber, quando aplicáveis. 
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição 
na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos não financeiros 
- Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo ARX, que não o 
imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de 

apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor 
recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos 
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros esti-
mados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de des-
conto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto 
ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No 
caso de ágio, o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas 
por redução ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quan-
to a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos 
anteriores são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações finan-
ceiras para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído 
ou não mais exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido uma 
mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável e somen-
te na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que 
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de 
valor não tivesse sido reconhecida. g. Benefícios a empregados - Planos de 
contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um plano de be-
nefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para 
uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação 
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despe-
sas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais 
serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipada-
mente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o 
ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível, 
quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição definida, cujo 
vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empre-
gado presta o serviço, são descontadas aos seus valores presentes. Benefícios 
de curto prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a 
empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas 
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em 
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se o Grupo ARX tem uma 
obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço pas-
sado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira 
confiável. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um even-
to passado, se o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou construtiva que possa 
ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do des-
conto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são regis-
trados no resultado. i. Receita operacional - A ARX e sua Controlada são 
gestoras de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, 
fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das taxas de gestão, 
administração e de performance devidas pelos respectivos fundos e clubes de 
investimento. As taxas de gestão e administração são geradas de acordo com 
o percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos 
de investimento e clubes de investimento e reconhecidas na medida da presta-
ção dos respectivos serviços. As taxas de performance são geradas quando os 
fundos atingem determinada rentabilidade, conforme definido nos respectivos 
regulamentos, e são reconhecidas no momento em que há a certeza do seu 
valor e recebimento. j. Receitas financeiras e despesas financeiras - As re-
ceitas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, ganhos e 
perdas cambiais e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no re-
sultado, por meio do método dos juros efetivos. k. Imposto de renda e contri-
buição social - Lucro real - O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido da ARX e da BNY Mellon Alocação são calculados 
com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tri-
butável anual excedente de R$ 240 para imposto de renda, e na alíquota de 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contri-
buição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos da ARX 
e da BNY Mellon Alocação. O imposto corrente e o imposto diferido são reco-
nhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de 
negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros 
resultados abrangentes, quando aplicável. O imposto corrente é o imposto a 
pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
da Empresa e sua Controlada, às taxas de impostos decretadas ou substanti-
vamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido para as seguintes 
diferenças temporárias: o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma 
transação que não seja combinação de negócios e que não afete nem a conta-
bilidade nem o lucro ou prejuízo tributável, e diferenças relacionadas a investi-
mentos em subsidiárias e entidades Controladas quando seja provável que elas 
não revertam num futuro previsível. Além disso, imposto diferido não é reco-
nhecido para diferenças temporárias tributáveis resultantes no reconhecimen-
to inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espe-
ram serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, 
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas 
até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Na determinação 
do imposto de renda corrente e diferido, a Empresa e sua Controlada levam em 
consideração o impacto de incertezas relativas a posições fiscais tomadas e se 
os pagamentos adicionais de imposto de renda e juros tenham de ser realizados. 
A Empresa e sua Controlada acreditam que a provisão para imposto de renda 
no passivo está adequada com relação a todos os períodos fiscais em aberto, 
com base em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das 
leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e 
premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. 
Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levaria a Empresa e sua 
Controlada a mudar o julgamento quanto à adequação da provisão existente, 
e impactaria a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas.  
Os ativos e passivos fiscais diferidos da Empresa e sua Controlada são com-
pensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais 
correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido nas demonstrações 
financeiras por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutí-
veis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e 
serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. l. 
Arrendamentos - (i) Como arrendatário - O ativo de direito de uso é subsequen-
temente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do 
prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente 
ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na 
data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento. Os 
pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arren-
damento compreendem pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na es-
sência. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utili-
zando o método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração 
nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou 
taxa. 5 Determinação do valor justo: Diversas políticas e divulgações contá-
beis da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Ao mensurar o valor justo 
de um ativo ou um passivo, o Grupo ARX usa dados observáveis de mercado, 
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis 
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas 
de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os 
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou pas-
sivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, 
para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). O Grupo ARX reconhece as transferências 
entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações 
financeiras em que ocorreram as mudanças. Os valores justos têm sido apura-
dos para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos 
abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utili-
zadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas 
àquele ativo ou passivo.  a. Contas a receber de clientes - Os valores justos 
de contas a receber e outros recebíveis são estimados como o valor presente 
de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados 
na data de mensuração. Contas a receber de curto prazo que não são sujeitas 

a correção de juros são mensuradas ao valor original da fatura se o efeito de 
desconto a valor presente não é material. O valor justo é determinado na data 
de reconhecimento e, para fins de divulgação, na data-base das demonstrações 
financeiras. b. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado e por 
meio de outros resultados abrangentes - O valor justo dos ativos financeiros 
é avaliado com base na melhor estimativa da Empresa em relação ao seu valor 
de realização. 6 Contas a receber de clientes: Os saldos de contas a receber 
correspondem, substancialmente, a valores de taxas de gestão, administração 
e performance a receber de fundos e clubes de investimento, pela prestação 
de serviços de gestão e administração de suas carteiras, conforme demonstra-
do abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Taxa de gestão e administração 9.619 11.025 9.711 11.130
Taxa de performance 39.622 7.186 39.622 7.186
Total 49.241 18.211 49.333 18.316
Os valores a receber apresentados acima vencem, substancialmente, em 30 
dias, e alguns valores a receber atrelados a fundos offshore possuem vencimento 
entre 90 e 180 dias. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há saldos vencidos. 
7 Intangível: O saldo de R$ 216.250, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, na ARX 
e no consolidado, compreende o ágio, líquido da amortização até 31 de dezembro 
de 2008, recebido com a incorporação da ARX Holding S.A. em 31 de maio de 
2008. Esse ágio foi originado pela aquisição indireta da empresa pela BNYM 
Holdings Participações Ltda. Com a incorporação reversa efetuada, a Empresa 
recebeu o ágio no valor de R$ 312.342, tendo amortizado até 2008 o montante 
de R$ 23.180. Nos exercícios de 2013, 2012 e 2011, houve acréscimo de ágio 
referente ao pagamento adicional (contraprestação contingente - earn-out) rea-
lizado aos ex-sócios da Empresa, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 
e 2012, calculado com base nas metas de EBIT previamente acordadas, nos 
valores de R$ 7.079, R$ 4.022 e R$ 13.426, respectivamente. A contraprestação 
contingente tem como origem o Contrato de Compra de Ações celebrado em 
13 de novembro de 2007 entre The Bank of New York Mellon Corporation, ARX 
Holding Ltda., ARX Capital Management Ltda. (antiga denominação social da 
ARX Investimentos Ltda.), ARX Gestão Internacional de Recursos Financeiros 
Ltda., ARX Investimentos Ltda. e Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. que 
previa o pagamento adicional (earn-out) aos ex-sócios da ARX Investimentos 
Ltda., até 2013, desde que atingidas determinadas metas de EBIT acumulado 
por período de mensuração, conforme definido no contrato. O fundamento 
econômico do ágio é a expectativa de rentabilidade futura e, até 31 de dezem-
bro de 2008, foi amortizado tendo como base o seu aproveitamento fiscal em 
cinco anos, nas regras legais aplicáveis. A partir de 1º de janeiro de 2009, sua 
amortização contábil foi interrompida com a adoção do CPC 15 - Combinação 
de negócios, tendo em vista que as operações relacionadas não possuem prazo 
definido. Todavia, a sua recuperação é testada anualmente e, se necessária, uma 
provisão para redução ao valor recuperável (impairment) é registrada. Em 31 de 
dezembro de 2021 foi executada internamente uma nova avaliação econômico-
financeira, utilizando-se de fluxo de caixa descontado da ARX, considerando o 
orçamento anual para o exercício de 2021 e o planejamento de longo prazo até 
2031, com as seguintes premissas mais relevantes: • O crescimento da receita 
com taxa de gestão e de administração deverá ser de 6,5%, para o período de 
2021 a 2031. • O crescimento da receita com taxa de performance deverá ser 
de 5% para o período de 2021 a 2031. • Taxa nominal de desconto de 19,08% 
ao ano, com base no modelo WACC, aplicada no conceito de fluxo de caixa 
descontado, tendo o lucro líquido, ajustado pela depreciação, como fluxo de 
entrada de recursos, e os investimentos no ativo fixo e no capital de giro como 
fluxos de saída de recursos. • Taxa de crescimento na perpetuidade de 3,0% ao 
ano. Com base no resultado final do teste de recuperabilidade, não foi apurada 
a necessidade de constituição de redução ao valor recuperável (impairment) do 
ativo. 8 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a. Classificação 
contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e 
os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na 
hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos 
e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma 
aproximação razoável do valor justo. 

Controladora
31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 
justo por meio 

do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais – LFT - 218.644 - 218.644 - 218.644 - 218.644
Cotas patrimoniais – ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 218.644 - 218.650 - 218.644 - 218.650
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 200 - - 200
Contas a receber de clientes 49.241 - - 49.241
Outros créditos 272 - - 272
Total 49.713 - - 49.713
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 92.570 - - 92.570

Controladora
31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 
justo por meio 

do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais – LFT - 266.596 - 266.596 - 266.596 - 266.596
Cotas patrimoniais – ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 266.596 6 266.602 - 266.596 6 266.602
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 164 - - 164
Contas a receber de clientes 18.211 - - 18.211
Outros créditos 327 - - 327
Total 18.702 - - 18.702
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 26.438 - - 26.438

Consolidado
31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 
justo por meio 

do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 220.631 - 220.631 - 220.631 - 218.644
Cotas Patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 220.631 - 220.637 - 220.631 6 220.637
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 278 - - 278
Contas a receber de clientes 49.333 - - 49.333
Outros créditos 277 - - 277
Total 49.888 - - 49.888
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 93.111 - - 93.111

Consolidado
31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 
justo por meio 

do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 270.144 - 270.144 - 270.144 - 270.144
Cotas Patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 270.144 6 270.150 - 270.144 6 270.150
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 327 - - 327
Contas a receber de clientes 18.316 - - 18.316
Outros créditos 280 - - 280
Total 18.923 - - 18.923
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 27.012 - - 27.012
b. Mensuração do valor justo - As técnicas de valorização utilizadas na mensu-
ração dos valores justos dos principais saldos são apresentadas abaixo: Títulos 
públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com base nas cotações 
divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. c. Gerenciamento dos riscos financeiros - O Grupo ARX 
investe em diversos instrumentos financeiros como parte de suas operações, 
que possuem exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos 
financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco 
operacional. A natureza e a extensão dos instrumentos financeiros apresentados 
nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e na política de 
gerenciamento dos riscos associados a esses instrumentos estão apresentados 
abaixo. Estrutura de gerenciamento de risco - O Grupo ARX está inserido em 
um ambiente de controle e gerenciamento de risco de empresas pertencentes 
ao Grupo BNY Mellon, o qual é composto por empresas no Brasil controladas 
direta/indiretamente pelo The Bank of New York Mellon Corporation. A estru-
tura organizacional do Grupo BNY Mellon contempla um sistema de controles 
internos composto por equipes segregadas, com linhas de reporte distintas. São 
elas as áreas de: Risco Operacional & Compliance e Risco de Mercado. Além 
das áreas de controles locais, a auditoria interna realiza revisões regulares e 
independentes. O envolvimento da Alta Administração se dá através da estrutura 
de governança corporativa do Grupo BNY Mellon, que conta com os seguintes 
comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e Compliance, Comitê de Crédito 
e Comitê de Precificação. A Diretoria é responsável pelo sucesso contínuo e tem 
responsabilidade por gerenciamento de riscos, compliance e questões regula-
tórias, que impactem o Grupo. As políticas de gerenciamento de risco do Grupo 
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais o Grupo está 
exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar 
os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades do Grupo. O Grupo, através de treinamento, procedimentos de 
gestão e outros procedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e 
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições 
e obrigações. Risco de crédito - Consiste no risco de a contraparte, em algum 
instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos e no risco de os 
emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira 
não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos 
juros de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as empresas do 
Grupo ARX detinham aplicação em cotas de fundos de investimento e títulos 
emitidos pelo Governo Brasileiro (LFT). Todos os ativos são classificados como 
baixo risco de crédito, uma vez que os títulos públicos possuem risco soberano. 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 200 164 278 327
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado 6 6 6 6
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes 218.644 266.596 220.631 270.144
Contas a receber de clientes 49.241 18.211 49.333 18.316
Total 268.091 284.977 270.248 288.793
Risco de liquidez - É o risco de as empresas do Grupo ARX encontrarem dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. O 
montante dos passivos financeiros do Grupo ARX, com vencimento em até três 
meses, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, era de:

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

Descrição
Vencíveis  

até 3 meses Total
Vencíveis 

até 3 meses Total
Contas a pagar e outros 71.755 71.755 72.437 72.437

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

Descrição
Vencíveis  

até 3 meses Total
Vencíveis 

até 3 meses Total
Contas a pagar e outros 18.888 18.888 19.462 19.462
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo ARX detinha aplicações em 
ativos financeiros em montante suficiente para fazer face aos compromissos 
de curto prazo. Risco de mercado - Risco de mercado consiste no risco de 
variação no valor dos ativos da carteira do Grupo ARX. O valor dos títulos e 
valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações 
de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das em-
presas emissoras. A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira do 
Grupo ARX pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que 
não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em determina-
dos momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos deri-
vativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado 
da carteira do Grupo ARX. a. Risco de variação cambial - O risco de variação 
cambial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 era de:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Contas a receber de clientes em Dólares 
norte-americanos 39.782 3.821 39.782 3.821
O Grupo ARX não utiliza hedge para eliminar a exposição à variação cambial. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, se o Real se fortalecesse 5% em relação ao 
Dólar, permanecendo todas as outras variáveis constantes, o patrimônio líquido 

e o resultado teriam diminuído pelos valores apresentados abaixo:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contas a receber de clientes 1.989 191 1.989 191
Uma desvalorização do Real diante do Dólar teria o resultado oposto dos 
montantes apresentados acima. b. Risco de taxa de juros - O Grupo ARX 
está exposto, principalmente, às variações nas taxas de juros Selic nas apli-
cações financeiras. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 era de:

Controladora - 2021

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 200 200
Títulos públicos - LFT - 218.644 - 218.644
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 49.241 49.241
Outros créditos - - 272 272
Contas a pagar e outros (1.308) - (91.262) (91.570)
Total (1.308) 218.644 (41.543) 175.793

Controladora - 2020

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 164 164
Títulos públicos - LFT - 266.596 - 266.596
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 18.211 18.211
Outros créditos - - 327 327
Contas a pagar e outros - - (26.438) (26.438)
Total - 266.596 (7.730) 258.866
 Consolidado - 2021

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 278 278
Títulos públicos - LFT - 220.631 - 220.631
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 49.333 49.333
Outros créditos - - 277 277
Contas a pagar e outros (1.308) - (91.803) (93.111)
Total (1.308) 220.631 (41.909) 177.414
 Consolidado - 2020

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instru-
mentos 
de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 327 327
Títulos públicos - LFT - 270.144 - 270.144
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 18.316 18.316
Outros créditos - - 280 280
Contas a pagar e outros - - (27.012) (27.012)
Total - 270.144 (8.083) 262.061
Uma alteração mínima de 1% e máxima de 2% na taxa de juros nas datas das 
demonstrações financeiras teria aumentado (reduzido) o patrimônio e o resultado 
do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise considera 
que todas as outras variáveis são mantidas constantes. 

Controladora
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2021 2020 2021 2020
1% (1%) 1% (1%) 2% (2%) 2% (2%)

Títulos públicos 
-LFT 2.186 (2.186) 2.666 (2.666) 4.373 (4.373) 5.332 (5.332)
Total 2.186 (2.186) 2.666 (2.666) 4.373 (4.373) 5.332 (5.332)

Consolidado
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2021 2020 2021 2020
(1%) 1% (1%) 1% (2%) 2% (2%) 2%

Títulos públicos 
- LFT (2.206) 2.206 (2.701) 2.701 (4.413) 4.413 (5.403) 5.403
Total (2.206) 2.206 (2.701) 2.701 (4.413) 4.413 (5.403) 5.403
Risco operacional - O Grupo ARX possui uma área responsável pelo geren-
ciamento de risco operacional. A área de Risco Operacional é responsável pela 
criação/manutenção de um sistema de gerenciamento de risco contínuo, que 
prevê a execução de controles, tais como políticas, procedimentos, ferramentas, 
treinamentos e comunicação com o objetivo de identificar e acompanhar os riscos 
associados à Empresa. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de 
documentação e armazenamento de informações referentes às perdas asso-
ciadas ao risco operacional e relatórios de gerenciamento do risco operacional 
através dos quais os riscos são continuamente avaliados, mensurados, moni-
torados e mitigados para um nível de risco residual aceitável para as empresas 
do Grupo ARX. São funções da área: (i) identificar e documentar os riscos ma-
teriais aos quais o Grupo ARX está sujeito, analisando a eficácia dos controles 
existentes e assegurando que falhas de controles sejam resolvidas; (ii) levantar, 
reportar e investigar erros, perdas e potenciais erros, identificando a origem dos 
eventos e garantindo a implementação de ações corretivas; (iii) acompanhar 
indicadores de risco chave relacionados ao monitoramento de aspectos críticos 
dos processos da instituição; (iv) avaliar/aprovar novos produtos; (v) revisar o 
impacto dos riscos inerentes e controles relativos a mudanças significantes no 
negócio (por exemplo: reorganizações, novos processos e aquisições); e (vi) 
assegurar que processos, riscos e controles sejam continuamente reavaliados 
e apropriadamente ajustados de forma que o risco residual seja considerável 
aceitável pelo Grupo. Controles relacionados aos riscos - O controle dos 
riscos acima mencionados é realizado pela Alta Administração e está baseado 
na perda máxima aceitável projetada para a Empresa e sua Controlada, de 
modo a evitar que incorram em risco excessivo. Entende-se por risco exces-
sivo a manutenção de posições que gerem perdas projetadas superiores aos 
limites preestabelecidos pela Diretoria. Esses parâmetros podem ser alterados 
de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento a 
critério da Diretoria.
9 Receitas operacionais líquidas:
Descrição Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Serviços prestados (18.a):
 Taxa de gestão e administração – Brasil 88.855 65.155 89.712 66.383
 Taxa de gestão – Exterior 10.432 9.907 10.432 9.907
 Taxa de performance– Brasil 8.031 7.456 8.031 7.456
 Taxa de performance– Exterior 37.864 2.059 37.864 2.059
Receitas e despesas financeiras líquidas 
(18.b) 11.866 10.402 11.974 10.531
Outras receitas assessoria técnica 4 35 4 37
(-) Impostos sobre receitas de prestação 
de serviços (18.c) (10.730) (8.000) (10.803) (8.100)
Total 146.322 87.014 147.214 88.273
(18.a) A ARX e sua Controlada são gestoras de fundos e clubes de investi-
mento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos 
contratualmente, das taxas de administração e de performance devidas pelos 
respectivos fundos e clubes de investimento. Dessa forma, os desempenhos 
financeiros da ARX e sua Controlada estão expostos à variabilidade dos retornos 
oriundos do desempenho dos respectivos fundos e clubes de investimentos. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o somatório dos patrimônios líquidos dos 
fundos e clubes geridos pela ARX era de, aproximadamente, R$ 49.794.947 e 
R$ 25.605.801, respectivamente. No consolidado, esse montante representava 
R$ 50.276.385 em 31 de dezembro de 2021 e R$ 26.106.117 em 31 de dezem-
bro de 2020. (18.b) As receitas financeiras referem-se, substancialmente, aos 
rendimentos auferidos com as aplicações em Títulos Públicos - LFT e com os 
ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio do resultado. (18.c) Referem-
se à contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% e para a COFINS à alíquota 
de 7,60%, sobre as receitas mensais, e o ISS incidente sobre receitas líquidas 
auferidas na gestão de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil 
à alíquota de 2%, conforme legislação em vigor.
10 Despesa de pessoal:
Descrição Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Proventos (6.766) (6.393) (7.542) (7.149)
Benefícios a empregados (1.730) (1.483) (1.899) (1.638)
Encargos sociais (12.266) (2.549) (12.522) (2.783)
Despesa relacionada a plano de 

contribuição definida (412) (339) (456) (366)
Participação de empregados no lucro e 

gratificação (68.437) (21.699) (68.807) (22.043)
Contrato de rateio de custos e 

despesas de pessoal (a) (2.655) (1.882) (2.905) (2.056)
Outras despesas (127) (67) (135) (73)
Total (92.393) (34.412) (94.266) (36.108)
(a) Valores a pagar de empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, referentes 
ao rateio de custo e despesas administrativas do Grupo, que são reconhecidas 
no resultado das empresas e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota 
Explicativa nº 12.
11 Outras despesas gerais e administrativas:
Descrição Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Despesas administrativas imobiliárias (1.270) (1.120) (1.285) (1.129)
Comunicação e tecnologia da informação  (2.704) (3.392)  (2.796) (3.480)
Depreciação  (4.485) (3.490)  (4.485) (3.490)
Serviços profissionais de terceiros  (1.294) (716)  (1.322) (745)
Viagens (88) (66)  (88) (67)
Tributos  (147) (174)  (148) (175)
Contribuições filantrópicas  (923) (268)  (923) (268)
Contrato de rateio de custos e despesas 
e outras despesas  (159) 281  (611) (436)
Total (11.070) (8.945) (11.658) (9.790)
12 Transações com partes relacionadas: A ARX e sua Controlada direta 
BNY Mellon Alocação reconhecem periodicamente despesas a pagar para 
empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de despesas 
do Grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado e para fins fiscais são 
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consideradas despesas indedutíveis. De acordo com as regras do Grupo, os 
valores são recebidos e liquidados até o final do mês subsequente ao mês de 
emissão da invoice.

2021

Ativo 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não 

circulante
Transação/ 
resultado

Descrição

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Diretoria - - - - - - (37.210) (37.019)
Empresas do grupo 
no país  173  192  269  294 - -  (2.814)  (3.516)
Empresas do grupo 
no exterior  221  221  59  61 - -  (527)  (530)
Total 394 413 328 355 - - (40.551) (41.065)

2020

Ativo 
 circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não 

circulante
Transação/ 
Resultado

Descrição

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Diretoria - - - - - - (2.465) (2.465)
Empresas do grupo 
no país  55  115  161  178 - -  (1.601)  (2.492)
Empresas do grupo 
no exterior  240  240  33  35 - -  (833)  (840)
Total 295 355 194 213 - - (4.899) (5.797)
Em 7 de julho de 2015, a Controladora, sua Controlada e as empresas BNY 
Mellon DTVM S.A., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de 

Ativos Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas adminis-
trativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas admi-
nistrativas e operacionais que correspondem a, entre outros, funcionários, 
técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, local fí-
sico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato, os custos 
e despesas arcados pela BNY Mellon DTVM S.A. serão reembolsados pelas 
empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, assim como da Controladora e 
sua Controlada, por meio de cobranças mensais realizadas através de notas 
de débito emitidas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a ARX 
pagou dividendos para a sua Controladora, MBC Investment Corporation, no 
montante de R$ 94.617, conforme aprovado na ata de reunião dos sócios em 
23 de novembro de 2021.
13 Evento Subsequente: Em reunião dos sócios da Controlada, realizada em 
15 de fevereiro de 2022, foi aprovado o aumento de capital pelos Sócios no mon-
tante de R$ 2.344. O aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado 
pela ARX Investimentos.

Diretores: Guilherme Nascimento Legey Abry; Rogerio Freitas Poppe de Figueiredo • Contadora - Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - CRC - RJ-108555/O-7
Extrato do auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentadas a seguir são demonstrações financeiras individuais e consolidadas resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento 
da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente nos ende-
reços https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/ e https://www.bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. O referido relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 29 de Abril 
de 2022, sem modificações.

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na integra, estão publicadas e disponíveis para consulta no site deste jornal www.monitormercantil.com.br

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA.
 CNPJ Nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406.

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Às 18h do dia 28/03/2022, reuniram-se via videoconferência, os membros 
do Conselho de Administração da Cia, Srs. Wagner de Sousa Nascimen-
to, Isaac Berensztejn e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, secretariados pela 
Sra. Marcelle Vasconcellos. Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram 
aprovar (i) para encaminhamento à Assembleia Geral, as Demonstrações 
Financeiras e Quadro Geral de Credores da Cia elaborados pelo Liquidan-
te, devidamente acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes 
referentes à prestação anual de contas sobre a Liquidação da Cia, com 
data-base de 31/12/2021, conforme determinado pelos senhores acionistas 
da Cia na AGE, iniciada em 10/12/ 2020, suspensa, retomada e finalizada 
em 18/12/2020; e, (ii) a convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 
29/04/2022 às 10h30, com a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) Aprecia-
ção das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e 
do quadro geral de credores na data-base de 31/12/2021, acompanhadas 
do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do 
exercício findo em 31/12/2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 
e,Em AGE: (c) Eleição de membro para compor o Conselho de Administra-
ção e nomeação do Presidente; (d) Fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2022; (e) Alteração do ende-
reço da sede da Companhia; e, (f) 5ª antecipação de partilha de ativo, nos 
termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. Atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Litela. RJ, 28/03/2022. Marcelle Vasconcellos - Secretária. 
Arquivado na Jucerja em 19/04/2022 sob o nº 00004853275. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho – Secretário Geral.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA.
 CNPJ Nº 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190. 

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração. 
Às 11h do dia 30/03/2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma 
Microsoft Teams, reuniram-se os membros titulares Helder Rocha Falcão, 
Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza. Secretariou os 
trabalhos a Sra. Marcelle Vasconcellos. Os conselheiros, por unanimidade, 
aprovaram a distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio (“JCP”) no valor 
de R$1.697.480,00 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, quatro-
centos e oitenta reais), correspondente ao valor bruto de R$0,032371796 
e ao valor líquido de R$0,027516026 por ação do capital social, aos acio-
nistas detentores de posição acionária em 05/04/2022, a título de reversão 
de reserva de lucros a realizar. O pagamento do JCP ora deliberado será 
realizado até 31/12/2022 pela Companhia diretamente aos seus acionistas.
Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade. RJ, 30/03/2022.
Marcelle Vasconcellos - Secretária. Arquivado na Jucerja em 19/04/2022 
sob o nº00004853578. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA. 
CNPJ Nº 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190. 
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 

1. DATA, HORA E LOCAL. Às 16h do dia 28/03/2022, realizada via plata-
forma digital Teams. 2. CONVOCAÇÃO. Os membros do Conselho de Ad-
ministração foram regularmente convocados. 3. PRESENÇA. Participaram 
da reunião os conselheiros Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e 
José Carlos dos Santos Souza. 4. MESA. Presidente: Helder Rocha Falcão. 
Secretária: Marcelle Vasconcellos. 5. ORDEM DO DIA. (i) Deliberar a apro-
vação do encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administra-
ção, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Inde-
pendentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações 
do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Ex-
plicativas às Demonstrações Contábeis da Uptick Participações S.A. (“Up-
tick”) todos relativos ao exercício findo em 31/12/2021, apresentados pela 
Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 29/03/2022; (ii) 
Deliberar a aprovação da convocação da próxima Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária (“AGOE”) da Uptick para o dia 29/04/2022, às 11h30, 
com a seguinte ordem do dia: Em AGO: 1) Aprovação do Relatório da Ad-
ministração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo 
em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, 
em conformidade com a publicação efetuada no Monitor Mercantil no dia 
29/03/2022; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2021 e 
destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Fixação da remuneração anual 
global dos administradores para o exercício social de 2022; e, 4) Alteração 
do endereço da sede da Cia. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNA-
NIMIDADE. Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do 
Dia, os Conselheiros presentes deliberaram da seguinte forma: (i) Aprovar, 
para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independen-
tes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patri-
mônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis da Uptick, todos relativos ao exercício findo 
em 31/12/2021, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal 
Monitor Mercantil em 29/03/2022; (ii) Aprovar a convocação da próxima 
AGOE da Uptick para o dia 29/04/2022, às 11h30, de forma exclusivamente 
virtual, com a seguinte ordem do dia: Em AGO: 1) Aprovação do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos audito-
res independentes, em conformidade com a publicação efetuada no Monitor 
Mercantil no dia 29/03/2022; 2)Apreciação do Resultado do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; Em 
AGE: 3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício social de 2022; e, 4) Alteração do endereço da sede da Cia. 7.EN-
CERRAMENTO.Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois 
de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 28/03/2022. (Ass.) 
Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Con-
selheiros: Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos 
Santos Souza. RJ, 28/03/2022. “Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio.” Marcelle Vasconcellos – Secretária. Arquivado na 
Jucerja em 25/04/2022 sob o nº00004857050. Jorge Paulo Magdaleno Filho 
– Secretário Geral.

Seguros arrecadam R$ 12,1 bi em fevereiro, alta de 20,6%

O B o l e t i m 
IRB+Mercado 
mostra que os 

segmentos Automóvel e 
Rural foram destaques no 
segundo mês do ano. Índice 
de sinistralidade registrou 
aumento de 12,7 pontos 
percentuais (p.p.) na com-
paração com fevereiro de 
2021. Na sua18ª edição, o 
relatório mensal da plata-
forma IRB+Inteligência, 
mostra que, em fevereiro, o 
setor de seguros arrecadou 
R$ 12,1 bilhões, resultado 
20,6% superior ao mesmo 
mês do ano passado.

Os destaques são os seg-
mentos Automóvel, que 
faturou R$ 627 milhões a 

mais que em fevereiro de 
2021, e Rural, com a maior 
variação positiva: 98,1%. Já 
na comparação entre feve-
reiro e janeiro desse ano, o 
mercado registrou queda de 
3,8%, impactado, principal-
mente, por Corporativos de 
Danos e Responsabilidades, 
que recuou 19,9%.

No acumulado de 2022, 
o setor de seguros variou 
positivamente 17,3%, com 
faturamento de R$ 24,7 
bilhões. É a melhor evolu-
ção alcançada desde o iní-
cio da série histórica, em 
2014, e corresponde a R$ 
3,7 bilhões a mais em prê-
mio emitido em compara-
ção ao mesmo bimestre de 

2021. Todos os segmentos 
tiveram incremento no pe-
ríodo, com exceção do In-
dividual Contra Danos, que 
recuou 3,3%.

Em fevereiro, o índice de 
sinistralidade registrou au-
mento de 12,7 pontos per-
centuais (p.p.) na compara-
ção com o mesmo mês de 
2021. Já no primeiro bimes-
tre de 2022, o índice cresceu 
20,6 p.p. em relação à taxa re-
gistrada em igual período do 
ano passado. A alta na sinis-
tralidade permanece sendo 
impulsionada pelo segmento 
Rural, que representa 32,7% 
do total dos sinistros ocorri-
dos em 2022.

Por segmento, Vida cres-

ceu, em fevereiro, 12,7% 
frente ao segundo mês de 
2021, com faturamento de 
R$ 4,2 bilhões. Já no pri-
meiro bimestre de 2022, o 
segmento avançou 9,8%, 
representando alta de R$ 
743 milhões, e com qua-
se 34% de participação no 
mercado. Automóvel so-
mou R$ 3,3 bilhões e cres-
ceu 23,3% na comparação 
com fevereiro do ano pas-
sado. No acumulado, subiu 
21,5%, com faturamento de 
R$ 1,2 bilhão a mais em re-
lação ao mesmo período de 
2021.

O segmento de Danos e 
Responsabilidades faturou 
R$ 2,2 bilhões em feverei-

ro (+17,9%). No bimestre, 
cresceu 13,8%. Individuais 
contra Danos somou R$ 
1 bilhão em fevereiro (+ 
6,1%). O progresso do seg-
mento teve como principal 
fator o avanço promovido 
pela linha Compreensivo 
Residencial, que cresceu 
12,8%. Rural registrou va-
riação positiva de 98,1%, 
nível ainda não observado 
desde 2014.

No total, foram R$ 
922 milhões arrecadados. 
No ano, o avanço foi de 
104,2%. Por fim, Crédito 
e Garantia obteve, em fe-
vereiro, arrecadação de R$ 
439 milhões (+34,6%). Foi 
a segunda maior variação, 

atrás somente de Rural. No 
primeiro bimestre do ano, 
cresceu 36%. 

O Boletim IRB+Mercado 
resume as operações de se-
guros a partir dos dados pú-
blicos disponibilizados pela 
Susep em 11/04, conside-
rando os seguros de danos, 
responsabilidades e pesso-
as. A edição também lista 
os cinco maiores grupos 
seguradores por linha de 
negócios. A análise está dis-
ponível, na íntegra, no site 
do IRB Brasil RE. No mes-
mo endereço, o Dashboar 
IRB+Mercado Segurador 
permite consulta dinâmica 
e gratuita às informações de 
todo o setor. 

Aluguel residencial com aniversário  
em maio pode ter aumento de 14,66%

O Índice Geral de 
Preços – Merca-
do (IGP-M) subiu 

1,41% em abril, ante 1,74% 
no mês anterior. Com o re-
sultado, o índice acumula 
alta de 6,98% no ano e de 
14,66% em 12 meses. Em 
abril de 2021, o índice ha-
via subido 1,51% e acumu-
lava alta de 32,02% em 12 
meses. Os dados foram di-
vulgados nesta quinta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Os contratos de locação 
residencial em andamento, 
com aniversário em maio 
e correção pelo índice, po-
derão ser reajustados em 
14,66%.

O IGP-M é um dos prin-
cipais indicadores utilizado 
para reajuste contratual por 
ser divulgado ainda dentro 
do mês de referência. Para 
facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP divulga 
fator de atualização, que no 
caso será de 1,1466.

Por exemplo, para atuali-
zar um aluguel de R$ 2.000 
que vigorou até abril de 

2022, realiza-se a multiplica-
ção de R$ 2.000 por 1,1466, 
que resultará em R$ 2.293,20, 
que corresponde ao valor a 
ser pago no final do mês de 
maio ou início de junho.

Seguem os fatores de rea-
juste dos últimos meses:

Contrato com aniversário 
em maio/2022 e pagamen-
to em junho/2022: 1,1466

Contrato com aniversário 
em abril /2022 e pagamen-
to em maio/2022: 1,1477

Contrato com aniversá-
rio em março /2022 e pa-
gamento em abril/2022: 
1,1612

Contrato com aniversário 
em fevereiro /2022 e paga-
mento em março/2022: 
1,1691

Contrato com aniversá-
rio em janeiro/2022 e paga-
mento em fevereiro/2022: 
1,1778

Contrato com aniversário 
em dezembro/2021 e pa-
gamento em janeiro/2022: 
1,1789

Contrato com aniversário 
em novembro/2021 e paga-
mento em dezembro/2021: 
1,2173

Contrato com aniversário 
em outubro/2021 e paga-
mento em novembro/2021: 
1,2486

Contrato com aniversário 
em setembro/2021 e paga-
mento em outubro/2021: 
1,3112

Contrato com aniversá-
rio em agosto/2021 e paga-
mento em setembro/2021: 
1,3383

Contrato com aniversário 
em julho/2021 e pagamen-
to em agosto/2021: 1,3575

Contrato com aniversário 
em junho/2021 e pagamen-
to em julho/2021: 1,3704

Contrato com aniversário 
em maio/2021 e pagamen-
to em junho/2021: 1,3202

IPA

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) su-
biu 1,45% em abril, ante 
2,07% em março. Na aná-
lise por estágios de proces-
samento, a taxa do grupo 
bens finais subiu 3,10% em 
abril. No mês anterior, a ta-
xa do grupo havia sido de 
2,75%.

Segundo o Ibre, a princi-
pal contribuição para esse 
resultado partiu do sub-
grupo combustíveis para o 
consumo, cuja taxa passou 
de 4,60% para 10,80%, no 
mesmo período. O índice 
relativo a bens finais, que 
exclui os subgrupos alimen-
tos in natura e combustí-
veis para o consumo, subiu 
2,04% em abril ante 1,56% 
no mês anterior.

A taxa do grupo bens 
intermediários passou 
de 2,06% em março para 
3,40% em abril. O princi-
pal responsável pelo resul-
tado foi o subgrupo com-
bustíveis e lubrificantes 
para a produção, cujo per-
centual passou de 8,02% 
para 12,04%. O índice de 
bens intermediários, ob-
tido após a exclusão do 
subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produ-
ção, subiu 1,78% em abril, 
após variar 1,02% em mar-
ço.

O estágio das matérias-
-primas brutas caiu 1,82% 
em abril, após registrar alta 
de 1,53% em março. 
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Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  70  2
Títulos e valores mobiliários  2.819  14.917
Contas a receber  17.900  19.221
Tributos a recuperar  200  661
Impostos de renda e contribuição social a recuperar  2.897  1.243
Adiantamentos  166  162
Outros valores a receber  840  999

 24.892  37.205
Não Circulante
Contas a receber  9.618  7.838
Depósitos e cauções  874  869
Débitos de controladas e coligadas  928  928
Investimentos  1.950  1.256
Propriedades para investimento  1.082.554  1.061.870

 1.095.925  1.072.761
Total ativo  1.120.817  1.109.966
Passivo 2021 2020
Circulante
 Contas a pagar  4.190  1.227
 Impostos e contribuições a recolher  2.178  1.725
 Salários e encargos sociais  37  21
 Provisão para processos judiciais,administrativos 
e obrigações legais  1.630  1.259
 Adiantamentos de clientes  644  487
 Receita diferida  881  638

 9.559  5.357
 Não Circulante
 Provisão para riscos fiscais e outros passivos 
contingentes  370  41
 Impostos diferidos  439.911  422.679
 Receita diferida  2.306  1.236
 Empréstimos de empresas ligadas  18.695  3.292

 461.281  427.248
 Patrimônio Líquido
 Capital social  6.703  6.703
 Reservas de capital  544.380  544.379
 Reservas de lucros  98.893  126.278

 649.976  677.360
 Total passivo e patrimônio líquido  1.120.817  1.109.966

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2021 2020
Receita líquida de aluguéis e serviços  62.343  53.868
Custos de aluguéis e serviços  (3.500)  (4.666)
Lucro bruto de aluguéis e serviços  58.843  49.202
Despesas operacionais
Despesas comerciais  (1.468)  (4.868)
Despesas administrativas  (363)  (624)
Variação do valor justo de propriedades para investimento  12.974  (27.578)
Outros ganhos (perdas) operacionais  (52)  (424)

 11.092  (33.494)
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos  69.935  15.708
Resultado de equivalência patrimonial  10.106  6.403
Resultado financeiro líquido  (296)  887
Receitas financeiras  1.512  3.614
Despesas financeiras  (1.808)  (2.727)
Lucro líquido antes da tributação  79.744  22.998
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos (17.800)  (9.797)
Lucro líquido do exercício  61.944  13.201

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Reserva de lucros

Capital social Reserva de Capital Reserva legal Reserva de retenção de lucro Lucros acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019  6.703  544.379  32.697  181.021 –  764.800
Lucro líquido do exercício – – – –  13.201  13.201
Dividendos pagos – – –  (88.100)  (12.541)  (100.641)
Constituição de reservas – –  660 –  (660) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020  6.703  544.379  33.357  92.921 –  677.360
Lucro líquido do exercício – – – –  61.944  61.944
Dividendos pagos – – –  (11.204)  (58.847)  (70.050)
Juros sobre capital próprio pagos – – –  (19.277) –  (19.277)
Constituição de reservas – –  3.097 –  (3.097) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021  6.703  544.379  36.454  62.440 –  649.976

Demonstração do fluxo de caixa  
Para o exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2021 2020
Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido do período  61.944  13.201
Ajustes
Rendimento de títulos e valores mobiliários  (829)  (844)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  328  547
Ajuste de linearização  7.303  (12.466)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  17.800  9.797
Variação no valor justo das propriedades para investimento (12.974)  27.578
Equivalência patrimonial (10.106)  (6.403)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (1.468)  (1.674)
Lucro ajustado  61.999  29.736
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber  (4.981)  (635)
Impostos a recuperar  (1.193)  (283)
Adiantamentos  (3)  203
Depósitos caução  (5)  141
Fornecedores  2.963  1.191
Impostos e contribuições  (115)  (146)
Salários e encargos sociais  16  (64)
Adiantamento de clientes  157  174
Impostos Diferidos –  1
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  370 –
Outros Valores  159  (733)
Fluxo de caixa gerado pelas operações  59.367  29.585
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital  150  (5.791)
Aquisição de títulos e valores mobiliários  12.926  60.577
Operações com partes relacionadas  15.252  13.003
Dividendos recebidos –  (5.898)
Investimento  9.411  12.170
Aquisição e construção de propriedade para investimento  (7.710)  (3.004)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de investimento  30.029  71.057
Fluxo de caixa de financiamentos
Juros sobre capital próprio pagos (19.277) –
Dividendos pagos (70.050) (100.641)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento (89.328) (100.641)
Fluxo de caixa  68  1
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  2  1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  70  2
Variação de Caixa  68  1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e de 2020.

Nota 1 – Contexto Operacional: A Alvear Participações S.A. (“Companhia”) tem 
por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios 
comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômi-
co, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista 
em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das 
demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem 
estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provi-
sões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por 
serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas 
realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração 
do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de 
competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de 
exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional 
a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados 
pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses 
empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São 
demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões 
para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a 
referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido ado-
tado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores 
a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de 
perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provi-
sionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. 
(d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são 
representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para 
auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades 
para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram 
feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o 
histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo 
mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos 
reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) 
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados 
pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos 
financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto 
de renda e contribuição social. A empresa optou pela tributação do lucro real 
anual, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução do imposto 
de renda e da contribuição social. De acordo com o art. 247 do RIR/99, lucro real 
é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa 
vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo imposto de renda e contribuição social 
a pagar no período. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2021, 
o capital social da Companhia é de R$ 6.703.294,05 (2020 R$ 6.703.294,05 
mil), dividido em 30.106.921 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ALVEAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 03.195.007/0001-02

Diretora: Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - CPF: 965.075.517-91  
Diretor: Eduardo Langoni–CPF: 023.403.067-44;  

Contador: Rafael da Silva Bittencourt–CRC:110239/O-4

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021. A Diretoria

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
2020 2019

Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 2 1
Títulos e valores mobiliários 14.917 74.650
Contas a receber 19.221 10.123
Tributos a recuperar 661 661
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 1.243 960
Adiantamentos 162 365
Outros valores a receber 999 1.886

37.205 88.646
Ativo não circulante
Contas a receber 7.838 2.304
Depósitos e cauções 869 1.010
Partes relacionadas 928 8.081
Investimentos 1.256 7.023
Propriedade para investimento 1.061.870 1.086.444

1.072.761 1.104.862
Total do ativo 1.109.966 1.193.508

2020 2019
Passivo circulante
Contas a pagar 1.228 37
Impostos e contribuições a recolher 1.725 1.871
Salários e encargos sociais 21 85
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais 1.259 751
Adiantamentos de clientes 487 313
Receita Diferida 638 682
Outros valores a pagar - 1.620

5.358 5.359
Passivo não circulante
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais 41 2
Impostos diferidos 422.679 412.881
Receita diferida 1.236 1.335
Partes relacionadas 3.292 9.131

427.248 423.349
Patrimônio líquido
Capital social 6.703 6.703
Reservas de capital 544.379 544.379
Reservas de lucros 126.278 213.718

677.360 764.800
Total do passivo e patrimônio líquido 1.109.966 1.193.508

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2020 2019
Receita líquida de aluguéis e serviços 53.868 65.570
Custos de aluguéis e serviços (4.666) (5.519)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 49.202 60.051
Receitas/ despesas comerciais (4.868) 2.129
Receitas/ despesas administrativas (624) 1.269
Variação do valor justo de propriedades para investimento (27.578) 77.012
Outras receitas operacionais (424) 3.795

(33.494) 84.205
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos 15.708 144.256
Resultado de equivalência patrimonial 6.403 11.052
Resultado financeiro líquido 887 2.917
Receitas financeiras 3.614 4.250
Despesas financeiras (2.727) (1.333)
Lucro antes dos tributos 22.998 158.225
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos (9.797) (48.717)
Lucro líquido do exercício 13.201 109.508

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Reserva de lucros

Capital social Reserva de capital Reserva legal Reserva de retenção de lucro Lucros acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 74.393 544.379 27.222 76.987 - 722.981
Redução de capital (67.690) - - - - (67.690)
Lucro líquido do exercício - - - - 109.509 109.509
Constituição de reservas - - 5.475 104.034 (109.509) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.703 544.379 32.697 181.021 - 764.800
Lucro líquido do exercício 13.201 13.201
Dividendos pagos - - - (88.100) (12.541) (100.641)
Constituição de reservas - - 660 - (660) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.703 544.379 33.357 92.921 - 677.360

Demonstração do fluxo de caixa  
Para o exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)

2020 2019
Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido do exercício 13.201 109.509
Ajustes
Rendimento de títulos e valores mobiliários (844) (2.832)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais 547 (4.700)
Ajuste de linearização (12.466) 2.579
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.797 48.717
Variação no valor justo das propriedades para investimento 27.578 (77.012)
Equivalência patrimonial (6.403) (11.052)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.674) (1.674)
Lucro líquido ajustado 29.736 63.535
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (635) 2.516
Impostos a recuperar (283) (1.052)
Adiantamentos 203 (85)
Depósitos caução 141 (748)
Fornecedores 1.191 (441)
Impostos e contribuições (146) (259)
Salários e encargos sociais (64) 3
Adiantamento de clientes 174 (330)
Receita Diferida - (286)
Impostos Diferidos 1 (1)
Outros Valores (733) 1.524
Fluxo de caixa gerado pelas operações 29.585 64.393
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital (5.791) -
Redução de capital - (67.690)
Aquisição de títulos e valores mobiliários 60.577 (54.801)
Operações com partes relacionadas 13.003 (601)
Dividendos recebidos (5.898) 10.834
Investimento 12.170 -
Aquisição e construção de propriedade para investimento (3.004) 47.866
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento 71.057 (64.392)
Fluxo de caixa de financiamentos
Dividendos pagos (100.641) -
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento (100.641) -
Fluxo de caixa 1 1
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2 1
Variação de Caixa 1 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019.

Nota 1 – Contexto Operacional: A Alvear Participações S.A. (“Companhia”) tem 
por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios 
comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômi-
co, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista 
em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das 
demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem 
estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provi-
sões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por 
serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas 
realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração 
do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de 
competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de 
exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional 
a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados 
pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses 
empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São 
demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões 
para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a 
referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido ado-
tado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores 
a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de 
perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provi-
sionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. 
(d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são 
representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para 
auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades 
para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram 
feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o 
histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo 
mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos 
reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) 
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados 
pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos 
financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto 
de renda e contribuição social. A empresa optou pela tributação do lucro real 
anual, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução do imposto 
de renda e da contribuição social. De acordo com o art. 247 do RIR/99, lucro real 
é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa 
vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo imposto de renda e contribuição social 
a pagar no período. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020, 
o capital social da Companhia é de R$ 6.703.294,05 (2019 R$ 6.703.294,05 
mil), dividido em 30.106.921 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Diretora: Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - CPF: 965.075.517-91  
Diretor: Eduardo Langoni–CPF: 023.403.067-44;  

Contador: Rafael da Silva Bittencourt–CRC:110239/O-4

ALVEAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 03.195.007/0001-02

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
 A Administração da APPAI, com o término de mais um exercício, vem, por intermédio de sua Diretoria Executiva, apresentar o 
presente RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Neste documento, esta Administração pretende consignar dados e informações 
sobre a efetiva atuação da Entidade no ano de 2021. Evidentemente, pois, que a pretensão não é relatar todas as atividades 
associativas realizadas no exercício findo, uma vez que não teriam como ser esgotadas, neste único Relatório, todas as frentes 
de trabalho da APPAI, visto que, apesar da Entidade ser, por natureza, uma Pessoa Jurídica Sem Fins Econômicos integrante 
do 3º Setor da Economia, exerce, ativamente, seu papel e sua função de Entidade de Utilidade Pública, considerando a relevân-
cia e o reflexo social das atividades associativas bem como dos Programas de Projetos e Ações Sociais disponibilizados pela 
APPAI à coletividade e a uma expressiva parcela da sociedade de todo o Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a 
justificativa materializada em Leis Municipal e Estadual que certificaram este reconhecimento. Por conseguinte, com este relato, 
a Administração da APPAI objetiva publicizar, em homenagem precipuamente ao princípio da transparência, os principais acon-
tecimentos e realizações, destacando a concretização de importantes ações e atividades associativas planejadas para terem 
sido efetivadas em 2021. Essencial deixar, desde já, consignada a informação no presente documento de que, com muita satis-
fação e sentimento de gratidão por parte desta Diretoria, toda programação deliberada e aprovada pela Coletividade foi efetiva-
mente executada, materializando o cumprimento de todas as finalidades associativas previstas no Estatuto Social, independen-
temente de ter sido um ano ainda complicado à vista da persistência da pandemia, tendo a Associação superado todos os 
obstáculos e barreiras inerentes àquele momento, efetivando todo o planejamento, honrando com todos os seus compromissos 
e reafirmando sua importante função institucional na sociedade, já que suas ações atingem, contemplam, também cidadãos, 
grupos, Instituições congêneres em condições vulneráveis, em estado de pobreza e com diversas escassez e necessidades de 
atenção e acolhimento. Ultrapassado este relato preliminar, esta Administração reitera a necessidade de ratificar, transportando 
informações invariáveis já consignadas em outros documentos institucionais, inclusive, em relatórios de outros exercícios, rela-
tivas à natureza jurídica da Entidade, suas peculiaridades e especificidades de enquadramento no ordenamento jurídico brasi-
leiro, como a seguir o fará. 01. Dados e Informações Inalteráveis - Aspectos Gerais da Instituição: Denominação Social da 
Entidade - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado Rio de Janeiro – APPAI.  A natureza 
jurídica da APPAI é associativa e não societária/empresarial, fato que faz incidir na relação jurídica material entre os filiados o 
comando normativo do parágrafo único do art. 53 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), que prevê que as associações 
são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos/lucrativos, descaracterizando, por ilação, 
a relação de consumo entre os integrantes formadores da pessoa jurídica pela ausência de direitos e obrigações recíprocos, 
bem como interesses divergentes, já que as deliberações e aprovações são feitas pela coletividade, inexistindo, outrossim, 
qualquer índole comercial e/ou empresarial, prestação e/ou contraprestação de serviços, precificação, nicho concorrencial, 
exploração de atividade econômica, lucratividade e divisão de lucros, distribuição de resultados etc. (conforme previsto no art. 
3º, da Lei nº 120/1979, base legal da certificação da associação profissional como entidade de utilidade pública). Devendo a 
Associação declarar que eventuais resultados superavitários, que compõem o Patrimônio Associativo e toda a integralização 
deste, é exclusivamente destinada ao cumprimento das atividades associativas. Nesse sentido, oportuno se torna trazer à co-
lação os comandos normativos que fundamentam o enquadramento legal e jurídico da Instituição, como fará a Diretoria da 
APPAI no próximo tópico: DA CRFB/88 - Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo I - Dos Direitos e De-
veres Individuais e Coletivos. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de auto-
rização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX - nin-
guém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamen-
te autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; Do CCB - Cabendo chamar a 
atenção para a distinção entre as pessoas jurídicas que o próprio CCB consagra no mesmo artigo e em passagens próprias: 
Título II - Das Pessoas Jurídicas. Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; (...) 
Capítulo II - Das Associações. Art.53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 
econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Art.54. Sob pena de nulidade, o 
estatuto das associações conterá: I – a denominação, os fins e a sede da associação; II – os requisitos para a admissão, demis-
são e exclusão dos associados; III – os direitos e deveres dos associados; IV – as fontes de recursos para sua manutenção; V 
– o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005). VI – as 
condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; VII – a forma de gestão administrativa e de apro-
vação das respectivas contas. (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005). Título II - Da Sociedade. Capítulo Único - Disposições 
Gerais. Art.981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servi-
ços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-
-se à realização de um ou mais negócios determinados. Art.982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a 
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperati-
va. Art.983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade 
simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são pró-
prias. Feito isso, vale reafirmar que o tipo de pessoa jurídica no qual a APPAI está enquadrada é o de direito privado, fundada 
como pessoa jurídica, sem fins econômicos e/ou finalidades lucrativas, constituída, desde sua gênese (1986), na forma de As-
sociação Profissional (de classe), com ausência de prestação de serviço, conforme respectivo alvará e descrição das atividades 
no CNPJ. Sumariamente, cabe ressaltar, diante desse cenário inconteste, o fato de ser a Associação de Classe, ora relatora, 
uma Instituição de Utilidade Pública Municipal, conforme prescrito e nos termos da Lei Municipal nº 5.242, §2º, inciso DCLXXVI, 
de 17 de janeiro de 2011, que, por sua vez, obedeceu aos comandos da Lei Municipal nº 120, de 20 de setembro de 1979, como 
também detém a qualificação de Instituição de Utilidade Pública Estadual, em consonância com o estabelecido na Lei Estadual 
nº 4.867/2006, obedecendo, pois, os ditames do Decreto-Lei nº 179, de 09 de julho de 1975, assim como tem reconhecida sua 
isenção (conforme prevê a primeira parte, do inciso II, do art.12, da Lei nº 691/1984 – Código Tributário Municipal do Rio de Ja-
neiro) bem como a sua imunidade e a não incidência de impostos, em razão, respectivamente, da prática de atividades de as-
sistência social exercidas ao longo de sua existência, em efetivo cumprimento das finalidades associativas, de acordo, inclusive, 
com as pertinentes Declarações da Secretaria Municipal de Assistência Social, como preceitua o comando ínsito na parte final 
da alínea “c”, do inciso VI, do art.150, da Constituição da República de 1988 e da inexistência de preço pós ou pré estabelecido 
para cada um dos mais de 20 benefícios integrantes da beneficência disponibilizada em conformidade com os artigos 2º, alíne-
as “b” e “d”, e 40 do Estatuto Social da Associação. Para demonstrar a veracidade das informações consignadas neste item, 
cabe transportar os seguintes textos legais: Lei n° 5242, de 17 de janeiro de 2011 - Consolida a Legislação Municipal Refe-
rente às Concessões de Utilidade Pública. Art. 1º. Esta Lei consolida a legislação municipal referente às concessões de uti-
lidade pública de entidades sem fins lucrativos. Art. 2º. Ficam consideradas de utilidade pública, por consolidação, as institui-
ções abaixo relacionadas com sede e foro no Município: DCLXXVI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e 
Inativos do Estado do Rio de Janeiro-APPAI; Lei n° 4867, de 05 de outubro de 2006. Considera de Utilidade Pública a As-
sociação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro - APPAI. Art. 1º. Fica 
considerada de Utilidade Pública a Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de ja-
neiro - APPAI situado na Rua Senador Dantas, nº 117/ sobreloja 211, Rio de Janeiro - RJ. Dentro deste contexto, a Administração 
da APPAI reafirma o compromisso de não medir esforços, por mais hercúleos que sejam, para garantir e preservar a natureza 
jurídica da Entidade, considerando que, nos termos da Norma Estatutária da Associação, precipuamente artigo 1º, parágrafo 2º, 
a natureza da APPAI não poderá ser alterada, nem suprimida a sua finalidade assistencial, sendo que, após quase 4 décadas, 
não há de serem confundidos os necessários e suficientes conceitos, valores, legislações incidentes e demais características 
identificadoras da realidade fática e técnica da Instituição. É certo, pois, ser a APPAI formalmente consagrada pessoa jurídica 
diametralmente oposta àquelas cognominadas sociedades que, por sua vez, dizem respeito às pessoas jurídicas com atividade 
empresarial que visam lucro, que anseiam clientes e, com eles, estabelecem relação de consumo. Também é induvidoso, diga-
-se de passagem, que, no caso da Entidade Profissional, todos aqueles denominados “proponentes” e supervenientes do inter-
regno temporal da fundação (ou seja, as pessoas naturais interessadas em fazer parte do Quadro Associativo e que preenchem 
os pressupostos e requisitos prognosticados no estatuto social para tanto, nos termos dos incisos XVII ao XXI, do art.5º, da 
Carta Política de 1988), antes mesmo do eventual deferimento da sua filiação, têm ciência inequívoca das normas e regulamen-
tos institucionais oficiais, todos expressos, explícitos e transportados formalmente para documento próprio desde a solicitação 
de filiação. Nessa toada, relevante ressaltar que, quando deferida a filiação, o ingressado já se manifestou, de forma livre, vo-
luntária, consciente e inequívoca, sua irretratável concordância e anuências às normas regulamentadoras da Instituição Profis-
sional, posto se tratar de condição sine qua non para tanto, justamente na salvaguarda dos princípios estampados no pertinen-
te Estatuto Social. Como visto, a Entidade, além de ter natureza jurídica associativa de classe, possui também características 
beneficente e assistencial materializadas nas diretrizes e políticas privadas estatutárias que possibilitam (como sempre possi-
bilitaram) a criação do sistema de beneficiação sem precificação, através do desenvolvimento de diversos programas, projetos, 
ações, campanhas, atividades etc., promovendo o exercício da cidadania, da solidariedade, do estímulo e apoio ao trabalho 
voluntário bem como ao voluntariado educacional, da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade do Planeta. Ou seja, 
não se pode contestar que a APPAI colabora, como sempre o fez dentro dos limites humanamente possíveis, para que uma 
expressiva parcela da sociedade fique menos distante da transformação social, do equilíbrio social almejado, pelo menos, 
dentro da região na qual está instalada. Portanto, por ter a APPAI quase 04 décadas de existência e efetiva atuação, seu traba-
lho, suas atividades associativas e suas ações em várias áreas sociais são de conhecimento público e notório no Rio de Janeiro. 
Por conta deste fato, muitos são os que a procuram com a intenção de participar dos atinentes projetos e atividades, na qualida-
de de parceiros, conveniados, colaboradores etc., inclusive alguns, por livre e espontânea vontade, solicitam a filiação. Ocorre 
que, conforme retro asseverado, somente os que preenchem todos os requisitos e pressupostos previstos estatutariamente 
podem ingressar, mormente por se tratar de uma entidade classista. Por outro lado, uma vez filiados, passam a poder usufruir 
todo o chamado Sistema de Beneficiação (eleito pelo e para o grupo fechado) colocado à disposição do Quadro Associativo, 
sem precificação. Nesse especial aspecto, cabe apontar que, constatado o preenchimento dos requisitos estatutários previstos 
para filiação e sendo a mesma requerida, a Associação não pode impedir a filiação em conformidade com a Constituição Fede-
ral. Importante frisar que não só os filiados e beneficiários têm conhecimento do fato de que a APPAI é, de fato e de direito, uma 
associação sem fins lucrativos, pessoa jurídica sem fins econômicos, ou seja, sem interesse na exploração de qualquer ativida-
de econômica, já que não foi criada para obter lucratividade com venda de serviços e/ou produtos (sejam eles quais forem), pois 
seu sistema de beneficiação é disponibilizado aos associados e aos beneficiários contemplados sem que estas pessoas pa-
guem por cada um dos benefícios integrantes deste Sistema (tendo sido tal circunstância assentada pelo STF em favor da As-
sociação, ora relatora, conforme fixado no Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento nº 1.150.046, da Lavra do Exmo. 
Sr. Dr. Ministro Gilmar Mendes, com trânsito em julgado e baixa definitiva em 02/10/2018, originário do processo nº 0374020-
322010.8.19.0001 da 12ª Vara de Fazenda Pública do TJ/RJ), como declarado, inclusive, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 
conforme abaixo:

 (...) 9 Acórdão que lenha alterado e sentença ou acórdãos anteriores: Município embarga declaração em virtude da ausência 
de assertiva que liminar concedida para suspensão de exigibilidade dos créditos encontra-se revogada. Recurso provido. Re-
curso de apelação provido, tendo em vista que as provas pré-constituídas explicitam o caráter assistencial da associação, além 
de demonstrar que os serviços são custeados pela contribuição social, tratando-se esta de valor único e receita originária, 
presta-se à manutenção da atividade da impetrante e não está vinculada a nenhum benefício, assim, reconheceu a isenção 
prevista no art. 12. inciso II da Lei nº 691/1984. Embargos de Declaração do MRJ rejeitados. Provimento negado aos Embargos 
Infringentes, Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes rejeitados. RESP e RExt inadmitidos. AgRESP negado Agint 
em RESP nâo conhecidos. Negado seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo. A sentença foi alterada por decisão 
posterior? Sim.Transitou em Julgado? Sim. Prosseguindo, e como já esclarecido e consignado, esta Administração ratifica que 
todas as atividades associativas e demais Programas, Projetos, Ações, Campanhas etc., contemplam também uma grande 
parcela da população vulnerável e menos favorecida, carente de várias necessidades sociais. Neste aspecto, a APPAI exerce 
efetivamente seu papel e função na qualidade de Entidade do 3º Setor com práticas de assistência social. Isso não só para 
cumprir com a sua responsabilidade e deveres dispostos nas normas especiais que regulam a concessão de certificado de 
utilidade pública bem como para justificar a manutenção do título, mas também e principalmente em respeito às suas finalidades 
associativas, especialmente às previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do artigo 2º do Estatuto Social que embasaram sua missão e 
visão Institucional. Sendo oportuno para esta Diretoria trazê-las à colação, desta forma: Missão: Criar condições e oportunida-
des para proporcionar a busca do aperfeiçoamento contínuo, qualidade de vida e lazer dos filiados e seus beneficiários, como 
cidadãos e profissionais, além de colaborar para o desenvolvimento e a manutenção do equilíbrio social. Visão: Ser reconheci-
da pelos Órgãos Públicos e pela Sociedade em geral, na qualidade de Entidade de Terceiro Setor, como Associação de Classe 
Referência em valorização pessoal e profissional e como Agente de melhoria e transformação social. 02. Especificidade do 
Presente Documento: Por ser objeto do Relatório da Administração, o registro (dentro de uma visão sistêmica de desempenho 
de papel/função) das ações realizadas no exercício findo e da programação do ano vindouro, com a publicização de dados e 
informações de natureza patrimonial, operacional, financeira, contábil e, considerando, ser este documento parte complemen-
tar e acessória, integrante dos relatórios e demonstrativos contábeis exibidas a cada final de exercício, esta Administração visa 
demonstrar a conformidade (compliance) das tomadas de decisões, dos atos e condutas praticados, enfim da validez legal da 
autogestão exercida pela APPAI, demonstrando o fiel cumprimento e respeito à legislação aplicável ao seu tipo jurídico bem 
como a observância dos princípios da boa-fé, da ética, da transparência que preservam a integridade e lisura da Autoadminis-
tração praticada pela Associação. Nesse cenário, apesar de ter sido o ano de 2021 ainda difícil por conta da pandemia assim 
como pelos respectivos reflexos e consequências nas relações privadas e na economia do País, a Appai alcançou o êxito de 
preservar todo o seu sistema de beneficiação, criando outras formas (virtual e presencial) para dar prosseguimento aos atendi-
mentos e cumprimentos das finalidades associativas, através da disponibilidade de seu sistema de beneficiação, dando, por 
consequência das diligências aplicadas, continuidade à execução dos Programas de Projetos, das ações, das campanhas 
educativas, das pesquisas e das celebrações de parcerias e convênios. Desta forma, a Associação, presentada por seus asso-
ciados dirigentes eleitos para exercerem funções estatutárias, considerando as respectivas atribuições e competências de seus 
Órgãos, passa a relatar, ultrapassadas as fases de conhecimento das contas e pareceres favoráveis de aprovação da prestação 
de contas autogeridas e dos atos praticados pela administração, os trabalhos executados no ano de 2021, além da programação 
e as perspectivas para o ano de 2022. Reforçando, posto que relevante a informação, que o presente Relatório é parte integran-
te e complementar dos Relatórios Contábeis, das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas. Sobre estes 
últimos documentos citados, vale frisar as seguintes informações invariáveis: Padrão Exigido pela ANS e Questionamentos 
sobre a Incidência e Aplicabilidade ao tipo Jurídico de Enquadramento da Associação. A Diretoria da APPAI ratifica que, 
para a elaboração dos Demonstrativos Contábeis e relatórios financeiros, a Entidade está obrigada, por exigência do Órgão 
Regulador, a adotar o padrão exigido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – e as resoluções e instruções nor-
mativas expedidas pela citada Agência, em razão tão somente da disponibilidade de 02 (dois) dos mais de 20 (vinte) benefícios 
(que, por sua vez, integram o Sistema de Beneficiação da Entidade, sem precificação) terem atenção voltada para a saúde, mais 
precisamente à prevenção e à investigação preliminar de aparecimento de doenças, já que têm segmentação ambulatorial 

básica, posto terem sido idealizados em 1986, com a contemplação de coberturas apenas para alguns exames e procedimentos 
simples existentes à época e consultas para específicas especialidades (independentemente de praticar a autoadministração/
autogestão e de não se enquadrar no conceito das chamadas “Sociedades Empresariais que exploram a atividade econômica 
no setor da saúde” e nem mesmo se caracterizar, tecnicamente, como operadora, sob qualquer classificação e/ou modalidade, 
que vende planos de saúde, posto inexistirem contrato material e específico relacionado exclusivamente à área da saúde cele-
brado – com preço e/ou contraprestação pós ou pré estabelecido de qualquer produto –, produto registrado na ANS, inclusive, 
o cognominado “plano-referência”, contraprestações pré ou pós estabelecidas de cada um dos integrantes do Corpo Associati-
vo em razão da venda de planos de saúde etc.). Nessa esteira, é cediço que no Estatuto Social (ato jurídico perfeito) da APPAI 
não consta, em suas finalidades associativas, a previsão de venda de planos de saúde, assim como não há qualquer previsão 
de pagamento, de contraprestação por cada um dos benefícios disponibilizados (todos eleitos pelo e para o grupo fechado), 
existindo apenas a previsão do recolhimento da contribuição associativa/aporte exclusivamente pelos associados, posto serem 
os que têm relação principal com a APPAI, já que, formal e documentadamente, preenchem os requisitos estatutários. Sendo 
certo que os beneficiários (mais de 150.000) foram excluídos, por decisão assemblear soberana desde a gênese da entidade, 
do dever de recolhimento do aporte, em razão de ser sua relação com a Entidade também somente acessória. Outro fato rele-
vante é que, como retro demonstrado, o Poder Judiciário também já assentou que a APPAI (reconhecendo as realidades fática 
e jurídica da Entidade) é uma Associação de Classe que não presta serviços bem como não vende produto algum. Neste senti-
do, assentou definitivamente que as finalidades associativas estão definidas e previstas no Estatuto Social e que todo o seu 
Sistema de Beneficiação não tem precificação, estando, destarte, coadunado com àquelas (o.s., finalidades associativas). 
Desta forma, a Diretoria da APPAI faz questão de memorar que a Constituição da República de 1988 garante o direito de funcio-
namento das associações, a desnecessidade de autorização para criação das Entidades Associativas assim como condiciona 
a dissolução compulsória e a suspensão das atividades destas à uma decisão judicial (v. art.5º, XVII, XVIII, XIX), dispositivos 
constitucionais, já transportados para este documento em tópico anterior. Como já demonstrado neste Relatório, é sabido que 
o Código Civil Brasileiro diferencia as associações das sociedades, não obstante o fato de serem as duas espécies pessoas 
jurídicas de Direito Privado. É válido destacar que as sociedades, inclusive o instituto jurídico do direito de empresa, estão disci-
plinadas no Livro II da Parte Especial do Código Civil, sendo que, neste mesmo Livro, estão previstas normas sobre a escritura-
ção direcionadas ao empresário e à sociedade empresarial. Não há que se perder de vista, por outro lado, que a Lei nº 
11.638/2007 (remissão nos relatórios da APPAI exigida pela auditoria externa em atendimento às normas da ANS, que alterou 
e revogou dispositivos da Lei 6.404/76, estendeu apenas para as SOCIEDADES DE GRANDE PORTE – mesmo sem ser as 
“por ações”) disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, não tendo incluído, em momento 
algum no texto normativo, as pessoas jurídicas de direito privado, especialmente as associações que são instituídas pela união 
de pessoas que se organizam para fins não econômicos (não se confundindo, pois, com sociedade aludida na referida lei); em 
outras palavras, as pessoas que se unem para integrar uma associação já o fazem sem intenção de explorar/comercializar ati-
vidade econômica, tendo ciência (pelo menos em tese) que entre elas não há direitos nem obrigações recíprocas. Ou seja, é 
plenamente percebível que o ordenamento jurídico brasileiro é cristalino, não existindo argumento ou fundamento técnico nor-
mativo que justifique qualquer outra hermenêutica, senão a que está claramente positivada, expressa e inequívoca. Neste 
sentido, é válido chamar a atenção para o fato de que, ao estabelecer a competência da ANS, os legisladores tiveram a preocu-
pação de limitar estas atribuições e competência às conformidades legais e jurídicas dos diferentes tipos de pessoas jurídicas, 
legalmente previstos, sendo de bom alvitre, dar destaque para o seguinte dispositivo da Lei nº 9961/2000: Art. 4º Compete à 
ANS: X – definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656, de 1998, a segmentação das operadoras e administradoras de planos 
privados de assistência à saúde, observando as suas peculiaridades; §2º As normas previstas neste artigo obedecerão às ca-
racterísticas específicas da operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.  Todavia, 
diante da percepção da ocorrência de tantas distorções, a Associação faz questão de exercer o seu direito de fazer todas as 
ressalvas, adequações, correções, reservas, notas explicativas etc., para que seja protegida e conservada a natureza jurídica 
da Associação de classe bem como seu caráter beneficente e assistencial, assim como respeitados os comandos dos disposi-
tivos da Constituição Federal aplicáveis às associações, não se olvidando dos específicos suscitados na mesma Carta Política 
no que concerne às pessoas jurídicas enquadradas no 3º Setor bem como os das retro referidas leis de declaração e reconhe-
cimento da utilidade pública municipal e estadual (como é o caso da APPAI) e, ainda, os prognosticados na Lei Material Civil, 
tudo em conjunto e em consonância com as normas estatutárias e as deliberações assembleares consolidadas, regulamenta-
das e caracterizadas como ato jurídico perfeito. Nesse cenário, esta Diretoria faz questão de trazer à colação, como de costume, 
as finalidades associativas tratadas no art. 2º do Estatuto Social da APPAI, considerando que esta informação é essencial para 
a constatação do efetivo cumprimento das intenções e objetivos prognosticados, como a seguir: “a) Representar e/ou defender 
coletivamente ou individualmente seus associados, independentemente de realização de assembleia ou qualquer autorização 
individual ou assemblear, em situações excepcionais, junto ao Poder Judiciário, Poder Legislativo e ainda junto ao Poder Públi-
co, do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, bem como da União Federal, inclusive junto à administração indireta dos 
referidos órgãos, incluindo-se Agências, Órgãos Judicantes, Fiscalizadores e qualquer outra entidade ou autoridade pública, em 
qualquer matéria e mediante qualquer via ou instrumento processual ou de ação, observado o disposto no Regimento Interno; 
b) Prestar assistência social, nos termos do Regimento Interno e estimular as ações de cidadania; c) Estimular a solidariedade 
entre as classes dos servidores públicos; d) Contribuir para que sejam criadas condições e oportunidades, que permitam aos 
seus associados desenvolverem seu potencial, tanto como profissionais quanto como cidadãos.” Outro comando estatutário 
que merece destaque é o do art. 40 que traz a previsão da Beneficência, desta forma: “A APPAI poderá, a seu critério, instituir, 
regulamentar e disponibilizar benefícios e assistência, a seus associados, bem como a terceiros, em diversas áreas, respeitados 
a finalidade e os objetivos da Associação, como também os termos e condições do Regimento Interno e demais normas baixa-
das pelos Órgãos de Administração da APPAI.”, acrescentando em seu parágrafo único que “A APPAI, ciente dos seus compro-
missos sociais adotará a política assistencial aos mais necessitados e/ou carentes, nos termos do seu Regimento Interno, esta-
belecendo, quando necessário, convênios ou parcerias, podendo haver disponibilidade de recursos, respeitados os percentuais 
legais previstos, para outras entidades congêneres, filantrópicas, de utilidade pública, a critério da Diretoria.”. Destarte, não po-
deria a ANS recusar fé aos dados, informações e documentos públicos Institucionais da APPAI, sob pena de infringir o artigo 19 
da CRFB/88 que determina o seguinte: Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II – recusar 
fé aos documentos públicos; Considerando os aspectos abordados, esta Administração entende que o Órgão Fiscal, ao fazer 
exigência incompatível com o tipo jurídico da Entidade e com a sua natureza jurídica e peculiaridade/especificidades, está infrin-
gindo todos esses dispositivos citados, inclusive, recusando fé aos instrumentos jurídicos de constituição e regulamentação da 
entidade, tornados, oficialmente, públicos com os consequentes efeitos (Estatuto Social registrado no RCPJ, alvará emitido 
pelos Órgãos Públicos, decisões judiciais já transitadas em julgado, certificações conferidas pelos Órgão Públicos, cadastros e 
informações nos sistemas da própria ANS etc.). Cabendo relembrar que a Autoadministração da APPAI obedece às Normas 
Estatutárias e regulamentares deliberadas e aprovadas há quase 04 décadas pela coletividade formada pelos filiados, sendo 
que todo o Sistema de Beneficiação reflete esta realidade. A única previsão de recolhimento de valores como uma das formas 
de fonte de recurso para o custeio de todas as finalidades associativas está no Estatuto Social e é a que trata da contribuição 
associativa vinculada à filiação. Neste sentido, importante reiterar que o sistema de beneficiação foi sendo composto pelos be-
nefícios ao longo destes quase 40 anos sem que se alterasse a forma de ajuste da contribuição associativa, sem que fosse 
atribuído valor respectivo a cada novo benefício. Também deve ser evidenciado o fato da ausência de qualquer tipo de acrésci-
mo (correção, juros, multa) na hipótese de atraso ou acúmulo no atinente recolhimento (dever estatutário). Como se pode per-
ceber facilmente, tais práticas não são de quem pratica atividades empresariais, mercantis, societárias. Jamais podendo ser 
confundidas com a forma de gestão adotada pela APPAI, visto ser a mesma uma autogestão nata (autêntica, por natureza), não 
podendo ser transformada nem alterada sua natureza jurídica, sob pena de prejudicar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, 
além de macular a segurança jurídica, possibilitando um indesejável conflito de decisões. Ato contínuo, verifica-se que, por di-
versas vezes, o próprio Poder Público, em várias de suas esferas, já reconheceu e certificou que a Autoadministração exercida 
pela APPAI prima pelo assistencialismo, pelo mutualismo, pela solidariedade e beneficência. Isto só é possível, entretanto, 
porque a APPAI tem como base fundamental a adoção de responsável e acertada alocação de recursos com a percepção da 
ocasião oportuna e conveniente para a coletividade assim como torna possível o acesso (dos membros do grupo associativo, 
no seu exercício da representatividade) aos serviços mercadológicos se valendo das melhores possibilidades e opções apre-
sentadas por representantes do 2º setor para celebrar as parcerias e/ou convênios em prol do corpo formador da entidade que, 
por sua vez, possibilitam condições mais adequadas e equilibradas em respeito ao binômio custo-benefício, posto se tratar da 
razão teleológica do grupo fechado desde sempre. Outrossim, a Administração da APPAI reitera que não recebe valores do 
Poder Público para o exercício de qualquer das suas atividades e finalidades beneficentes e assistenciais (e jamais recebeu). 
Verdade é que a prática da Assistência Social é executada dentro dos limites dos seus diversos Programas de Projetos e Ações 
Sociais, das suas Atividades e Campanhas assistenciais, de solidariedade e de fomento e apoio ao trabalho voluntário. A APPAI 
relembra, neste ponto, que os beneficiários (relação acessória) não recolhem a contribuição associativa, já que esta é recolhi-
da pelo associado (relação principal – titularidade), cabendo destacar a informação de que mais da metade do quadro associa-
tivo é composta de Beneficiários acima de 60 anos de idade, ou seja, pessoas idosas que não pagam qualquer valor para usu-
fruir de todo o sistema de beneficiação. Só isso já seria uma conquista inenarrável para todo o grupo, ainda mais se comparada 
com outras instituições congêneres. Portanto, essa peculiaridade da APPAI afasta ainda mais a ideia de ser a Entidade uma 
sociedade empresarial e/ou operadora comercial de plano de saúde. Há que se lembrar, a contrario sensu, que a lei específica 
que trata dos planos privados de assistência à saúde prevê taxativamente o denominado Plano Privado de Assistência à Saúde 
como sendo (sic.) “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, 
por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso 
e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contrata-
da ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expen-
sas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumi-
dor;”. Por conseguinte, no entendimento desta Diretoria, o enquadramento, na hipótese e termos redigidos na norma em 
comento, da Beneficência disponibilizada sem precificação pela APPAI há quase 40 anos não é possível, juridicamente. Ainda 
mais porque não há atribuição de preço para produto de saúde vinculado à faixa etária (conforme disposto na página 01 do 
respectivo SCPA) e nem regras para os respectivos reajustes, não há preenchimento de declaração de saúde para apuração 
de eventuais riscos (doença preexistente e/ou crônica etc.) e demais especificidades determinadas pela regulação e regula-
mentação da saúde suplementar. 03. Da Beneficência Disponibilizada sem Precificação Prevista no Estatuto Social: Pois 
bem, a APPAI aproveita, mais uma vez, este momento para reafirmar que os benefícios que compõem atualmente o sistema de 
beneficiação são de extrema importância, não sendo disponibilizados (como nunca foram) de forma autônoma, independente, 
considerando o fato de que o proponente, ao ter a filiação aprovada (deferida), passam a ter disponíveis, nos limites dos respec-
tivos regulamentos, todos os benefícios eleitos pelo e para o grupo associativo fechado. Há que se frisar, pela relevância, que 
tais benefícios não têm entre si graus de hierarquia, de classificação ou ordenação de critérios auferidos pela importância, pelo 
setor ou área que representa etc., como já mencionado. Para cada filiado e/ou beneficiário, a valoração de cada um dos bene-
fícios se verifica no momento da procura, da utilização, na ocasião em que tem seu atendimento e resolve a necessidade do 
momento. Ainda no período sob exame, devido a permanência da sabida pandemia (mesmo em menor escala), certo é que 
vários dos atendimentos eletivos e presenciais do Setor Saúde voltaram a acontecer, ainda que cumprindo com todas as medi-
das determinadas pelo Poder Público, especialmente as da Autoridades de Saúde; porém, a beneficência da APPAI fez a dife-
rença mais uma vez, considerando os outros diversos benefícios, inclusive (nesse especial, infelizmente por óbvias razões) o 
de Assistência Funeral, o Benefício Jurídico, o Benefício Minha Escolha e Educação Continuada que têm várias opções digitais 
para o Quadro Associativo e até mesmo, dentro das necessidades da crise na saúde pública, o Benefício Serviço Social da 
APPAI que possibilitou a celebração de convênios com laboratórios para fazer testes para detectar a infecção da COVID-19, 
tendo em vista que o Benefício Médico Ambulatorial anterior à lei específica não prevê a cobertura para internação hospitalar e 
nem em ambiente hospitalar e, pelo fato de ser anterior à Lei nº 9.656/98, não tem incidência da norma que trata do rol legal 
obrigatório e atualizações feitas pela ANS. Nesse período, como fora feito no anterior (pelas mesmas razões), o sistema de 
beneficiação foi sendo integralizado, tendo em vista as expectativas, necessidades e interesses revelados pelo Quadro Asso-
ciativo, assim como em conformidade com as finalidades associativas previstas no Estatuto Social; não devendo, portanto, 
serem os mesmos apartados, fracionados, pois fazem parte fundamental da razão de existir da Entidade Profissional. Tanto é 
verdade que inexiste a possibilidade de fragmentá-los, com retirada de um ou alguns, com o fito de reduzir o valor da contribuição 
associativa/aporte, por exemplo. Tudo isso como consequência, como dito, do fato de a contribuição não estar relacionada di-
retamente com cada um dos benefícios colocados à disposição dos associados e beneficiários. Ao contrário, caso a Autoadmi-
nistração da APPAI adotasse a conduta da ANS de equiparar a contribuição a preço pós ou pré estabelecido e/ou contrapresta-
ção, os associados teriam que recolher o valor para cada benefício criado, desenvolvido e, com relação aos benefícios ligados 
à saúde, o valor teria que ser em conformidade com a faixa etária; já os beneficiários não iriam poder utilizar qualquer um deles, 
pois não recolhem qualquer valor como “contraprestação” pela utilização dos benefícios ou, utilizando a nomenclatura do mer-
cado (imprópria para o caso concreto, diga-se de passagem), pela “prestação dos serviços”. Seguindo nesta esteira, esta Admi-
nistração passará a relatar a respeito dos Benefícios integrantes do Sistema de Beneficiação disponibilizado, em estrito cumpri-
mento das finalidades associativas previstas na norma estatutária da Associação, na forma coletiva e sem precificação e nos 
limites de cobertura previstos nos Regimentos e/ou regulamentos Internos concernentes a cada um deles: a) Benefício de 
Educação Continuada Presencial e a Distância: objetiva criar condições e oportunidades para o desenvolvimento do poten-
cial do profissional de Educação, com cursos, palestras, oficinas, materiais didáticos, discussões e debates de assuntos corre-
latos à educação que sejam relevantes para a reflexão e a prática dos educadores, que tornam os educadores atualizados, 
preparados para os desafios enfrentados nas Escolas, nas salas de aula e estimulam a busca do saber, do conhecimento, da 
profissionalização. A APPAI, através deste Benefício em conjunto com o Benefício Revista Appai Educar, promove anualmente 
o evento Encontro de Educação Appai, programação esta muito aguardada e com expressiva e efetiva participação dos profis-
sionais de educação; b) Benefício de Serviço Social: orienta e direciona o quadro associativo com relação aos direitos funda-
mentais e sociais, instruindo-os quanto aos benefícios e ações do Poder Público que possam atender às suas necessidades, 
além de zelar pela assistência social e estimular as ações de cidadania e de solidariedade; c) Benefício Passeio Cultural: 
proporciona, em razão dos roteiros programados, o acesso a instituições, locais e regiões históricos e culturais e à possibilidade 
do aperfeiçoamento de seus conhecimentos; d) Benefício Boa Viagem: coloca à disposição dos associados diárias gratuitas 
em hotéis e pousadas no estado do Rio de Janeiro, proporcionando momentos de diversão e lazer, através do contato com lo-
cais de valor histórico e cultural, além da proximidade com riquezas naturais, como praias e montanhas; e) Benefício Jurídico: 
representa os associados e beneficiários, em seus interesses individuais, atuando no Poder Judiciário em ações nas várias 
áreas do Direito, ministrando consultas, análise de documentos jurídicos, prestando assessoria em procedimentos e atos admi-
nistrativos; f) Benefício de Caminhadas e Corridas: visa proporcionar a descoberta de novos talentos do atletismo e dar 
oportunidade ao quadro associativo de participar de eventos de corrida e de caminhadas de rua, de adquirir bons hábitos de vida 
como a prática de atividade física e de alimentação saudável, através de palestras e atividades educativas realizadas em diver-
sos polos, regionalmente distribuídos no estado-membro do Rio de Janeiro; g) Benefício Dança: possibilita o bem-estar, o 
movimento do corpo, a integração e confraternização. Para tanto, o exercício de dançar e o aprendizado da técnica de vários 
ritmos (samba, soltinho, bolero, zouk, salsa, forró, tango, dança do ventre) são levados aos associados e beneficiários, através 
das aulas ministradas nos polos de dança distribuídos em diversas áreas do estado do Rio de Janeiro bem como pela realização 
dos 2 grandes bailes Beneficentes anuais; h) Benefício de Seguro Coletivo de Assistência Funeral: permite o afastamento 
do filiado dos atos e condutas burocráticas na ocorrência de óbito de algum ente da família, dando ao mesmo a oportunidade 
apenas de velar, de superar a tristeza, a dor e recuperar as forças para seguir e praticar os ulteriores atos; i) Benefício de Se-
guro Coletivo de Assistência Domiciliar: nos momentos de incidentes, o associado pode contar com os serviços de chaveiro, 
eletricista, encanador etc.; j) Benefício de Seguro Coletivo de vida em grupo: contribui com o reforço na renda familiar em 
situações difíceis e acontecimentos inesperados na vida do filiado, na hipótese de morte; k) Benefício de Seguro Coletivo de 
acidente pessoal: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e acontecimentos inesperados na vida do fi-
liado no caso de invalidez permanente parcial ou total causada exclusivamente por acidente, conforme regulamento específico; 
l) Benefício de Seguro Coletivo de Algumas Doenças Graves: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis 
e acontecimentos inesperados na vida do filiado em caso de diagnóstico de algumas doenças graves, conforme regulamento; 
m) Benefício Coletivo Médico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamente ambulatorial 
com coberturas menos complexas (não sendo abrangidas, no rol taxativo previsto no instrumento jurídico que regulamenta este 
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benefício, consultas em algumas especialidades, em procedimentos e/ou exames de média e alta complexidade) e limitadas às 
necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da elaboração do pertinente Regulamento – valendo reiterar que tal 
elaboração ocorreu em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessárias, do quotidiano, que se prestam à preven-
ção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças e fatores de risco; n) Benefício Coletivo 
Odontológico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamente ambulatorial com coberturas 
menos complexas (não sendo abrangidas, no rol taxativo ambulatorial previsto no instrumento jurídico que regulamenta este 
benefício, consultas em algumas especialidades, em procedimentos e/ou exames de média e alta complexidade) e limitadas às 
necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da elaboração do pertinente Regulamento – valendo reiterar, também 
sobre essa aspecto, que tal elaboração ocorreu em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessárias, do quotidia-
no, que se prestam à prevenção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças e fatores de risco;  
o) Benefício Coletivo Bom Espetáculo: este benefício tem como propósito estimular e apoiar, através da arte cênica nos di-
versos gêneros teatrais, o enriquecimento do repertório intelectual e cultural dos associados e beneficiários da Appai, através 
de estabelecimentos culturais localizados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, além de fomentar o acesso às his-
tórias e culturas diversas, estendendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes do Quadro 
Associativo. Através deste benefício, o associado e/ou beneficiário tem disponibilizado, sem pagamento de preço, um ingresso 
ao mês para assistir a uma peça, um show, musical, espetáculos etc., em conformidade com o Regulamento Coletivo; p) Revis-
ta-APPAI Educar: proporciona conhecimento e atualização em temas educacionais e correlatos aos tratados e vivenciados 
pelos profissionais da Educação, não só os ligados às especializações diversas da educação, mas também os relacionados ao 
comportamento de docentes e discentes, às relações vividas no ambiente de ensino, às doenças e problemas ocasionados pelo 
exercício da profissão etc., além de outros temas correlatos; q) Benefício Minha Escolha: O Benefício “Minha Escolha!” foi 
idealizado com intuito de proporcionar ao quadro associativo acesso a uma variedade de serviços digitais de diversos segmen-
tos, desde o entretenimento, como filmes, séries, músicas, documentários e podcasts por meio de plataformas de streaming, 
até mesmo serviços que facilitam o dia a dia da sociedade em geral. Contando com o incentivo da democratização da internet e 
o exponencial surgimento de variados serviços digitais, o associado colaborador e, indiretamente, seus respectivos beneficiá-
rios (por conta da possibilidade do acesso através do titular da matrícula) podem realizar a sua melhor escolha; u) APPAI Agitô: 
o benefício “APPAI AGITÔ” foi idealizado com intuito de promover o lazer, o entretenimento, a interação social e cultural aos in-
tegrantes do quadro associativo, através de estabelecimentos parceiros, considerando que já é cientificamente comprovado 
que o lazer combate o estresse, relaxa, contribui para o bem-estar social, estimula a socialização e o aparecimento de novas 
amizades, além de melhorar o humor e a autoestima. A APPAI, através deste benefício, disponibiliza 01 (um) ingresso para 
acesso/entrada por filiado (associado colaborador e beneficiários).  Oportuno deixar evidenciado que, ainda falando sobre a 
Beneficência, a APPAI constata a necessidade de transportar informações e esclarecimentos específicos relativos aos Benefí-
cios ligados ao Setor Saúde, considerando exigências provenientes da incidência da Lei nº 9.656/98 e atuação do órgão regu-
lador – ANS, criado pela Lei 9961/2000, sendo extremamente necessário registrar, mais uma vez, os seguintes fatos: Historica-
mente, os Benefícios Médico e Odontológico fazem parte do Sistema de Beneficência indivisível, não fragmentado e sem 
precificação, disponibilizado pela Associação desde sua gênese. Portanto, com o advento da Lei nº 9.656/98 (ou seja, mais de 
11 anos de existência da APPAI), que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, bem como com a vigência da Lei 
nº 9.961/00 (depois de 14 anos de vida e efetiva atuação da APPAI), que criou a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
a Associação cumpriu a exigência do Órgão Fiscal de requerer o seu registro provisório de autorização de funcionamento, sob 
pena de os filiados e seus beneficiários não poderem mais usufruir dos benefícios ligados ao setor da saúde (2 dos mais de 20 
Benefícios integrantes da Beneficência disponibilizada). Em consequência disso, a ANS registrou a APPAI, classificando-a ori-
ginariamente na modalidade de autogestão, fornecendo-lhe o nº 382540 como sendo o de autorização provisória de funciona-
mento e desconsiderando a existência dos outros Benefícios. Porém, não houve qualquer tipo de registro de produto, posto que 
a APPAI não tinha interesse em transformar seus benefícios em produto, pois se o grupo deliberasse neste sentido prejudicaria 
toda a coletividade, pois teria que criar um produto e atribuir preço para o mesmo. Também em decisão assemblear foi delibera-
do que não seria possível, juridicamente falando, adotar os institutos previstos na norma reguladora (quais sejam: adaptação ou 
migração), já que a APPAI não praticava (como não pratica) venda de planos de saúde, na realidade de que seus benefícios 
jamais tiveram “preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com finalidade de garantir, sem limite financeiro, à as-
sistência à saúde...” como, aliás, prevê a Lei nº 9.656/98 quando conceitua Plano Privado de Assistência à Saúde. Há que se 
ressaltar que a Associação também não pode tratar seus integrantes, formadores da Pessoa Jurídica, como beneficiários de 
planos de saúde, pertencentes a uma carteira que a mesma lei diz significar “Conjunto de contratos de cobertura de custos as-
sistenciais ou de serviços de assistência à saúde...”, considerando que, na hipótese de adoção dos procedimentos de adapta-
ção ou migração, descaracterizaria a natureza jurídica da Entidade, pois a ideia nunca foi de vender planos de saúde e/ou regis-
trar produto com precificação e fora das possibilidades dos integrantes formadores da APPAI. Diante desta realidade fática e 
jurídica, a ANS exigiu que os benefícios relacionados ao setor da saúde fossem cadastrados no chamado SCPA (Sistema de 
Cadastro de Planos Antigos) da Agência. Neste sistema, a APPAI teve que seguir, para relatar os citados benefícios e anexar, 
na forma eletrônica, os Regulamentos Coletivos respectivos, o padrão exigido pela ANS. Circunstância que fez com que ficasse 
limitada (com relação aos dois referidos benefícios) às nomenclaturas e opções inseridas no mencionado sistema criado pela 
Agência. Portanto, informações cruciais (como, por exemplo, ausência de preço, existência de mais de 20 benefícios na Bene-
ficiação, mais da metade do Corpo Associativo não pagar qualquer valor, já que a contribuição associativa/aporte é recolhida 
apenas pelos associados etc.) deixaram de ser consignadas devido ao leiaute do sistema desenvolvido pelo órgão fiscal. Há 
que se lembrar que a Associação não tem registro de produto no órgão fiscal, pois não criou nenhum plano de saúde regulamen-
tado nos moldes da lei específica citada bem como não fez registro de plano referência por ser desobrigada legalmente de 
cumprir esta exigência, à vista de ser uma autogestão nata. Portanto, é de bom alvitre deixar consignado, mais uma vez, que os 
benefícios médico e odontológico disponibilizados pela APPAI estão cadastrados na ANS com as seguintes características: a) 
Forma de contratação: as relações são associativas e não empresariais ou consumeristas e/ou societárias, materializadas em 
normas estatutárias e regulamentares e não contratuais, devendo, neste aspecto, ser considerada a súmula 608 do STJ; b) A 
segmentação de cobertura dos benefícios ligados à saúde é exclusivamente ambulatorial com rol taxativo previsto em período 
anterior à vigência e incidência da lei e foi criado para possibilitar, minimamente, a prevenção de doenças; por isso, não fazem 
parte do rol taxativo e não exemplificativo de cobertura os exames e procedimentos de média e alta complexidade e os criados 
depois com o desenvolvimento e novidades da ciência e da tecnologia, cirurgias, internação hospitalar ou atendimentos em 
ambiente hospitalar, tais como PS, PA, CTI e UTI. Sendo certo que, os conceitos adotados de urgência/emergência (necessida-
de imediata -conceito genérico - dicionário da Língua Portuguesa) para selecionar os procedimentos e exames previstos no rol 
taxativo como de urgência/emergência, não os mesmos definidos na norma específica que trata dos planos privados de assis-
tência à saúde, como abaixo transportado: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, 
como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em decla-
ração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 
processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) Sendo certo que a criação destes benefícios foi pensando 
em fazer a cobertura para exames e procedimentos simples da época (1986) bem como para consultas em algumas especiali-
dades, pois o direcionamento de recursos tinha que obedecer as diretrizes e critérios como em todos os outros benefícios, pre-
cipuamente os binômios custo-benefício e necessidade-possibilidade, além de permitir o cumprimento das finalidades associa-
tivas e estender os benefícios de forma gratuita para todos os Beneficiários integrantes do Quadro. Vale afirmar que os 
Regulamentos destes benefícios foram todos celebrados em conformidade com as normas vigentes à época, assim como com 
toda a norma estatutária, principalmente com as finalidades Associativas previstas. Nos Relatórios dos exercícios anteriores, a 
APPAI destacou as várias distorções provocadas por consequência de uma tentativa de padronização, juridicamente impossí-
vel, adotada pela ANS, que merecem novamente ser registrada neste documento, como a seguir: a) Adoção, para apresentação 
do Balanço, de leis e resoluções normativas que foram criadas para as pessoas jurídicas constituídas adotando o tipo e a forma 
de Sociedade; b) Utilização de títulos e expressões que não refletem a realidade da Associação (v.g., operações com planos de 
assistência à saúde, contraprestações a receber com comercialização de planos de saúde); c) Ausência de reconhecimento 
dos demais benefícios (já que a Agência exige que sejam registrados somente os benefícios ligados à saúde); d) Não entendi-
mento sobre o conceito da chamada contribuição associativa/aporte (que, por sua vez, está vinculada à filiação, sendo recolhida 
apenas pelos Associados que não representam nem a metade dos integrantes do quadro associativo); e) Equiparação da 
contribuição associativa com o fenômeno da contraprestação de plano de saúde (que, no caso da APPAI, não tem registro de 
“produto registrado na ANS”, mas, sim, fez, por determinação da ANS, o cadastro de seus benefícios ligados à saúde, no SCPA; 
sendo que a Associação disponibiliza, como dito em outras passagens deste documento, mais de 20 benefícios de diversas 
áreas sociais); f) Entre outras incongruências que podem ser detectadas nos Relatórios citados e também nos sistemas da 
própria Agência. A APPAI, com intuito de ratificar sua natureza jurídica e garantir a preservação de suas características benefi-
cente e assistencial, novamente reitera a necessidade de dar publicidade à sua fundamentação e às suas razões consignadas 
nas Notas Explicativas, no Balanço Patrimonial e no presente Relatório da Administração, objetivando corrigir e fazer as justifi-
cativas necessárias diante da imagem reproduzida da APPAI nos moldes e padrões exigidos pela Agência Reguladora, fazendo 
com que esta (ou seja, a “fotografia” da ANS) não tenha o condão de distorcer a verdadeira imagem da Instituição e macular as 
conquistas e direitos dos membros do grupo fechado ao longo de quase 04 décadas, desconsiderando o modus operandi, as 
peculiaridades, o tipo jurídico e demais especificidades da Associação. 04. Realizações do Ano de 2021 – Destaques: a) No 
Benefício Boa Viagem: Certamente, 2021 foi ainda um ano de incertezas, devido à pandemia da Covid-19 e suas variantes, 
quadro esse que permanece até os dias atuais, mesmo em uma escala menor, como cediço. No entanto, com o avanço da va-
cinação e a flexibilização do funcionamento dos mais variados segmentos, foi possível observar um crescimento significativo na 
utilização do benefício Boa Viagem, comparado ao ano anterior, aumentando o impacto positivo relacionado ao benefício dis-
ponibilizado aos associados e beneficiários. Foi mantido o nível de satisfação em relação ao benefício como um todo, tendo sido 
atingido o seu objetivo principal, que é proporcionar lazer e qualidade de vida aos que o utilizam, especialmente após grande 
período de isolamento social ocorrido em 2020. Utilização em 2021: O total de reservas foi de 14.917, um aumento de 49% em 
relação a 2020. • Satisfação do Associado com o Benefício: Comparado ao ano de 2020, o benefício continuou tendo uma 
boa repercussão, recebendo muitos elogios, e mantendo o mesmo nível de classificação dos anos anteriores. • Ações Imple-
mentadas: Foram criadas algumas ações específicas visando a melhoria, divulgação e maior visibilidade do benefício, como:  
1. Prospecção, entrada e fechamento de contrato com novas parcerias em municípios onde não se tinha algum estabelecimen-
to conveniado, como Vassouras e Paty de Alferes. Além destes, a Appai está em processo de negociação com possíveis parcei-
ros em Búzios, Três Rios e Nova Friburgo; 2. A Appai continua com 02 consultores do setor de turismo, que, com seu conheci-
mento do mercado, ajudam o benefício a realizar parcerias em municípios onde não se tinha entrada, como Conservatória e 
Maricá. A Appai finalizou o ano com 55 (cinquenta e cinco) estabelecimentos conveniados, com parcerias em 04 novos mu-
nicípios, e com abrangência em 5 das principais regiões turísticas do Estado, conseguindo manter convênios importantes, 
dentre estes, as redes hoteleiras Accor, Nobile, Intercity, Samba Hotéis, Rede Rio, MN Hotéis, todos conhecidos e tradicionais 
no mercado do turismo. Foram feitas também visitas técnicas a todos os parceiros, não apenas para estreitar o relacionamento, 
mas principalmente para fins de fiscalização e orientação, quanto à adoção dos protocolos de prevenção à Covid-19, além de 
visitas periódicas para prospecção de novas parcerias. Planejamento para 2022: • Criação de outros tipos de parceira no be-
nefício, ampliando o acesso do associado a outros níveis de hospedagem e/ou categoria; • Aumento da abrangência das cida-
des/regiões turísticas do Estado e nos locais turísticos em que ainda não há conveniados; • Melhoria da categoria dos hotéis/
pousadas conveniados; • Manutenção da disponibilização nos destinos de grande demanda; • Implementação da extranet fi-
nanceira para solicitação e gestão de pagamentos; • Desenvolvimento de mais melhorias digitais para o benefício, objetivando 
maior agilidade nos processos, e a minimização de erros; b) No Benefício Passeio Cultural: O relatório de atividades 2021 é 
composto e fundamentado pelo conjunto das atividades desenvolvidas pela gestão do Benefício, além de uma análise sucinta 
dos Indicadores Gerenciais, uma síntese da movimentação dos recursos utilizados bem como de um relato analítico e sucinto 
dos roteiros praticados no exercício em questão. Durante o oitavo ano (2021) das atividades desenvolvidas pelo Benefício, fo-
ram inserido 7 novos roteiros, compondo os 51 roteiros criados e disponibilizados até então pelo Benefício, tendo sido realizados 
um total de 971 Passeios Culturais. Quantidade de Roteiros Praticados:

Roteiro Praticado Quantidade Utilização/Associados
Passeio Arca Do Noah, Educação Ambiental 108 4223
Passeio Aterro Do Flamengo 57 1223
Passeio Bondinho Pão De Açúcar 165 18090
Passeio Centro Histórico Do Rio 90 2186
Passeio Do Arpoador Ao Forte De Copacabana 32 665
Passeio Expedição Barra Pantanal Carioca - Ecobalsas 112 8055
Passeio Fazenda Ponte Alta - Sem Transporte 23 177
Passeio Floresta Da Tijuca Com Jipe 7 177
Passeio Forte Do Leme (Forte Duque De Caxias) 27 288
Passeio Ilha De Paquetá 49 882
Passeio Tour Baía De Guanabara 54 2608
Trem Do Corcovado E Cristo Redentor 242 15924
Através deste benefício, a Appai proporcionou e adaptou Roteiros direcionados para grupos Familiares, focando nas crianças 
de todas as idades. Implantação do Sistema Appai Digital, uma ferramenta fundamental para a gestão do Benefício, facilitando 
os processos de inscrições, análises sucintas de inscrições etc., otimizando o fluxo de trabalho desenvolvido, reduzindo tempo 
e aumentando a eficiência. O Benefício expandiu a parceria com o Bondinho Pão de Açúcar, a Saveiros Tour Turismo e Na-
vegação, o Trem do Corcovado, a Jeep Tour e os Hotéis Ibis Posto 2 Ibis Posto 5 e o Hotel Regina, proporcionou em 2021, e 
continuarão proporcionando nos anos que se seguirem, uma evolução significativa no atendimento específico e adaptação ao 
modelo descentralizado, onde o associado se dirige direto para o estabelecimento, aplicado em todos os passeios. Os indicado-
res demonstram que a maior parte dos que efetivamente participaram e procuraram o Benefício, através das inscrições, estão 
entre 0 a 18 anos de idade 13.097 pessoas e acima de 59 anos de idade 8.605 pessoas. Recursos: Durante o ano em questão, 
em 7 roteiros foram disponibilizados e utilizados transportes terrestres exclusivos de ida e volta para a região do Passeio e em 54 
oportunidades foram utilizados transportes marítimos. Em 243 atividades, foram disponibilizados lanches, brunches e almoços 
aos participantes nos estabelecimentos:
Confeitaria Colombo do Centro do Rio de Janeiro 2.208 lanches
Confeitaria Colombo do Forte de Copacabana 665 lanches
Hotel Regina 1.123 brunches
Hotel Ibis Posto 5 177 almoços
Hotel Ibis Posto 2 288 brunches
Zeca's Restaurante 882 almoços
Expansão do Benefício Para 2022: Além da pesquisa para ampliar e diversificar localidades e regiões para elaboração de no-
vos Roteiros que atendam um número significado de filiados e/ou beneficiários, a Appai pretende, através desse benefício, cada 
vez mais, criar condições para que os que nunca usufruíram do mesmo tenham a oportunidade de conhecê-lo. Cabe salientar 
que, devido à grande procura pelo Benefício, a Appai está avaliando constantemente alguns critérios de regulamento, forma de 
planejar e executar os Roteiros, a fim de disponibilizá-lo para o maior número dos membros da entidade. O Benefício pretende 
direcionar esforços para se aproximar, através dos trabalhos (passeios-aulas), do público infanto-juvenil nas Escolas Públicas, 
com o objetivo de se tornar uma ferramenta social e educacional para os Professores Associados, visando também a criação 
de Passeios roteiros com viés educativo socioambiental, criação do Projeto de passeios com hospedagem, em parceria com o 
Benefício Boa Viagem. Justificativa: Proporcionar uma gama de atividades lúdicas e pedagógicas através da elaboração de 
roteiros para os associados, oportunizando a interação e acesso in loco instituições, locais e regiões que possuam informações 
culturais relevantes para o aperfeiçoamento dos participantes, tanto pessoal, quanto profissional. Para a APPAI, o benefício 
representa a oportunidade de explorar a relação indivíduo espaço, nas mais variadas perspectivas de análise do conhecimento 
humano (histórico, geográfico, literário, ecológico, etc.) de forma interativa, divertida e multidisciplinar. A partir dessa experiência, 
os associados podem levar os conteúdos abordados para a sala de aula e, assim, estimular o envolvimento ativo para a constru-
ção do conhecimento e da formação da cidadania. c) No Benefício Dança: Foram disponibilizados módulos com duração de 16 
horas aulas até 12/2021, sendo que, a partir de outubro de 2021, o Benefício passou a formar turmas únicas, onde o associado 
precisaria se inscrever uma única vez, não necessitando inscrição a cada dois meses. O associado faz sua inscrição no portal 

do associado, usando sua matrícula e senha, escolhe a turma e local da sua preferência. Modalidades de dança: ritmos tradi-
cionais (Bolero/Soltinho/ Samba); ritmos quentes (Zouk, Salsa, Forró); dança do ventre e cigana; tango, charme, ballet adulto, 
dança mix, danças sensuais femininas, Jazz, sendo os níveis iniciantes e intermediários. Em 2021, foi inserida uma modalidade 
nova, a do JAZZ. O benefício dança conta com a parceria de 42 instrutores e 32 espaços, sendo que, no ano de 2021, teve 143 
turmas em atividade assim como foram suspensos, em razão da pandemia sanitária, os dois bailes que a Appai, através desse 
benefício, costuma fazer. Seguem abaixo os espaços, bairros, municípios, ode as atividades foram realizadas em 2021:

Espaços de dança Bairro
Cancelamentos e  

substituições/novos
Academia Biofit Rio de Janeiro/Campo Grande

Academia Dançando com Arte Nova Iguaçu/centro
Academia Estética Sport Center Banqu

Academia HR Fitness São Gonçalo
Academia Physical Niterói/RJ Cancelado
Academia Piabetá Piabetá

Academia Stilo e Ação São Gonçalo/ Centro Cancelado
Academia Vera Reis e Filhas Nilópolis

Ako Dance São Gonçalo/RJ Cancelado
Arena Carioca Fernando Torres Turiaçu

Bio Fitness Academia de Ginástica Rio de Jstnejro/Carribo Grande

Boteko do Juca - Salão de Eventos Centro RJ
substituindo Clube oficial da 

marinha/2021
Casa de Dança Sérgio Castro Vila Valqueire
Centro Cultural Oscar Romero Mesquita

Centro Esportivo Waldir Pereira -DIDI Recreio Novo/2021
Cia Marcello Marques Nilópolis/Centro

Clube dos Oficiais da Marinha Centro/RJ Cancelado
Clube Itaperuna Futebol Caxiense Duque de Caxias

Comunidade São Francisco e Santa Clara Nova Iguaçu/RJ Cancelado

Corpus São Gonçalo/ Antonina
Substituindo Academia

Estilo e Ação/2021
D&J Dance Núcleo de dança Taquara

Dançae Studio de Dança - Esporte Clube Garnier Rocha
Escola de Dança Hudson Vieira São João de Meriti

Espaço Cultural Belas Artes Rio de Janeiro/Campo Grande
Espaço Cultural Taquara Taquara

Estilo de Dança Vila Isabe
Flor de Lotus Eventos Jacarepaqua

Fluminense Atlético Clube Niterói/RJ
Substituindo Academia

Fhysical/ 2021
Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro Santa Cruz

Horus Stuçljo de Dança Padre Miguel
Nepher Studio de Dança Pilares

Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Nova Jguaçufeentro
Studio Danç‘AR Méier Méier Novo/2021
Studio de Dança Rangel Rio de Janeiro/Campo Grande

Studio de Dança Ritmos a Dois Méier
StyJJus Vida Studio de Danças Magé/Centro

A Appai, através desse Benefício, realizou 24 lives de janeiro a novembro de 2021, conforme quadro abaixo:
LIVES 2021
JANEIRO

Data Modalidade
06/01/2021 Charme
20/01/2021 Samba no pé

FEVEREIRO
Data Modalidade

03/02/2021 Dança do ventre fusion Rock
17/02/2021 Passinho

MARÇO
Data Modalidade

03/03/2021 Dança do ventre e a saude da mulher
10/03/2021 Saúde mental e a dança
24/03/2021 Tribal e a saúde da mulher

ABRIL
Data Modalidade

07/04/2021 dança mix
21/04/2021 samba gafieira

MAIO
Data Modalidade

05/05/2021 Dança Contemporânea
19/05/2021 Stiletto

JUNHO
Data Modalidade

02/06/2021 Danças urbanas
16/06/2021 Forró

Dança e saúde 10
Habilitação motora e a dança

JULHO
Data Modalidade

14/07/2021 Valsa/homenagem aos 35 anos Appai
28/07/2021 Danças sensuais femininas

AGOSTO
Data Modalidade

11/08/2012 charme
25/08/2021 Jazz

SETEMBRO
Data Modalidade

08/09/2022 Sertanejo universitário
22/09/2022 Dança cigana /tema flores

OUTUBRO
Data Modalidade

Dança do ventre e o sagrado feminino 06/10/2022 Lilian Damião / Ly Latif
Danças sensuais 20/10/2022 Natalia Araujo

NOVEMBRO
Data Modalidade

Street dance e a sensualidade dos movimentos masculinos 03/11/2022 Eduardo Gonlçalves
Charme no universo masculino 17/11/2022 Marcus Azevedo

As aulas online disponibilizadas no Portal do associado foram produzidas e realizadas pelos parceiros instrutores de dança até 
maio de 2021. A partir de junho de 2021, as aulas foram gravadas, na sede da Appai, em seu auditório, junto com o setor de 
áudio visual / comunicação.

Dia Instrutor Modalidade Nível
02/01/2021 Milonga Iniciante
02/01/2021 samba de gafieira Intermediário
07/01/2021 soltinho Intermediário
07/01/2021 contemporânea Intermediário
09/01/2021 charme Intermediário
09/01/2021 tango Intermediário
14/01/2021 dança cigana Intermediário
14/01/2021 Floor dance iniciante
16/01/2021 zouk Intermediário
16/01/2021 Bachata Iniciante
21/01/2021 Bolero iniciante
21/01/2021 Samba no pé Intermediário
23/01/2021 danças urbanas iniciante
23/01/2021 Ballet adulto iniciante
28/01/2021 dança do ventre Intermediário
28/01/2021 Forró Intermediário
30/01/2021 dança mix iniciante
30/01/2021 Dança mix Iniciante
04/02/2021 samba gafieira Intermediário
04/02/2021 chá chá chá Intermediário
06/02/2021 charme Flash back Intermediário
06/02/2021 salsa Intermediário
11/02/2021 charme hip hop Intermediário
11/02/2021 forró Intermediário
13/02/2021 dança do ventre Intermediário
13/02/2021 chair dance iniciante
18/02/2021 dança mix Intermediário
18/02/2021 zouk Iniciante
20/02/2021 Bolero Intermediário
20/02/2021 passinho Intermediário
25/02/2021 danças urbanas iniciante
25/02/2021 Ballet adulto iniciante
27/02/2021 Jazz Intermediário
27/02/2021 Stiletto Intermediário
04/03/2021 Tango vals Intermediário
04/03/2021 Valsa Intermediário
06/03/2021 charme para mulheres Intermediário
06/03/2021 zouk/floreios de dama Intermediário
11/03/2021 Triball Intermediário
11/03/2021 Salsa/floreios de dama Intermediário
13/03/2021 dança cigana Intermediário
13/03/2021 chair dance iniciante
18/03/2021 Samba/florreios de dama Intermediário
18/03/2021 dança mix p/mulheres iniciante
20/03/2021 Bolero/variaçoes de entrada de leques Intermediário
20/03/2021 Dança do ventre fusion Intermediário
25/03/2021 charme para mulheres Intermediário
25/03/2022 soltinho/floreios de dama Intermediário
27/03/2021 Ballet adulto iniciante
27/03/2021 Stiletto Intermediário
01/04/2021 Bolero/Entradas floreadas de leque Intermediário
01/04/2021 salsa Intermediário
03/04/2021 charme Intermediário
03/04/2021 Soltinho com cha cha cha Intermediário
08/04/2021 dança do ventre Intermediário
08/04/2021 bachata iniciante
10/04/2021 dança cigana Intermediário
10/04/2021 chair dance iniciante
15/04/2021 dança mix Intermediário
15/04/2021 sapateado iniciante
17/04/2021 Samba / puladinho Intermediário
17/04/2021 Balé adulto Intermediário
22/04/2021 danças urbanas Intermediário
22/04/2021 Tango Intermediário
24/04/2021 charme Intermediário
24/04/2021 dança cigana Intermediário
29/04/2021 dança do ventre Intermediário
29/04/2021 Forró Intermediário
01/05/2021 Tango Intermediário
01/05/2021 Bolero/movimentos de deslocamentos Intermediário
06/05/2021 charme Intermediário
06/05/2021 zouk Intermediário
08/05/2021 cha cha cha Intermediário
08/05/2021 charme Intermediário
13/05/2021 dança cigana Intermediário
13/05/2021 floor dance iniciante
15/05/2021 samba/ variações do gancho Intermediário
15/05/2021 jazz iniciante
20/05/2021 salsa Intermediário
20/05/2021 Balé adulto Intermediário
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Dia Instrutor Modalidade Nível
22/05/2021 danças urbanas Intermediário
22/05/2021 dança mix Intermediário
27/05/2021 forró Intermediário
27/05/2021 soltinho Intermediário
29/05/2021 samba/variações do puladinho Intermediário
29/05/2021 Dança do ventre Intermediário
03/06/2021 Milonga iniciante
03/06/2021 jazz iniciante
05/06/2021 charme Intermediário
05/06/2021 Bolero/variações de cortes lisos Intermediário

10/06/2021
samba/o clássico trio gancho e puladinho 

redondo e meio pião Intermediário
10/06/2021 zouk Intermediário
12/06/2021 chair iniciante
12/06/2021 Stiletto iniciante
17/06/2021 Flamenco iniciante
17/06/2021 charme Intermediário
19/06/2021 zumba iniciante
19/06/2021 Dança do ventre Intermediário
24/06/2021 Forró Intermediário
24/06/2021 quadrilha festa junina Intermediário
26/06/2021 dança mix Intermediário
26/06/2021 salsa Intermediário
01/07/2021 dança do ventre Intermediário
01/07/2021 samba/ pica pau entradas e saídas Intermediário
03/07/2021 danças urbanas Intermediário
03/07/2021 dança do ventre Intermediário
08/07/2021 jazz iniciante
08/07/2021 zumba Intermediário
10/07/2021 zouk Intermediário
10/07/2021 salsa Intermediário
15/07/2021 charme Intermediário
15/07/2021 chair iniciante
17/07/2021 West coast swing iniciante
17/07/2021 dança espanhola Intermediário
22/07/2021 soltinho Intermediário
22/07/2021 Balé adulto iniciante
24/07/2021 Bolero/variações de “S” Intermediário
24/07/2021 chá chá chá Intermediário
29/07/2021 Balé adulto iniciante
29/07/2021 tango Intermediário
31/07/2021 sertanejo universitário Intermediário
31/07/2021 dança mix iniciante
05/08/2021 Balé adulto iniciante iniciante
05/08/2021 Zouk intermediário Intermediário
07/08/2021 Soltinho intermediário Intermediário
07/08/2021 samba funkeado iniciante
12/08/2021 Charme intermediário Intermediário
12/08/2021 bachata iniciante
14/08/2021 Dança mix iniciante
14/08/2021 dança do ventre iniciante
16/09/2021 Hip hop iniciante
19/08/2021 Folclore bras. Carimbó iniciante
19/08/2021 samba de gafieira iniciante
21/08/2021 forró iniciante
21/08/2021 bolero intermediário intermediário
26/08/2021 Tango iniciante
26/08/2021 Jazz iniciante
28/08/2021 west coast swuing iniciante
28/08/2021 chair iniciante
18/09/2021 charme interm. intermediário
20/09/2021 dança mix interm. intermediário
23/09/2021 dança do ventre interm. intermediário
25/09/2021 chair dance interm. intermediário
25/09/2021 balé interm. intermediário
30/09/2021 jazz inic. iniciante
02/10/2021 samba funkeado int. iniciante
02/10/2021 bachata interm. intermediário
07/10/2021 soltinho interm. intermediário
07/10/2021 samba salao interm. intermediário
07/10/2021 samba salao interm. intermediário
09/10/2021 zouk interm. intermediário
09/10/2021 dança cigana interm. intermediário
14/10/2021 Charme interm. intermediário
14/10/2021 dança mix interm. intermediário
14/10/2021 Charme interm. intermediário
16/10/2021 Contemporânea iniciante
16/10/2021 Jazz inic. iniciante
16/10/2021 Contemporanea iniciante
16/10/2021 Jazz inic. iniciante
21/10/2021 Forró interm. intermediário
21/10/2021 Salsa interm. intermediário
21/10/2021 Forró interm. intermediário
21/10/2021 Salsa interm. intermediário
23/10/2021 Dança do ventre interm. intermediário
23/10/2021 Valsa interm. intermediário
23/10/2021 Dança do ventre interm. intermediário
23/10/2021 Valsa interm. intermediário
28/10/2021 Bolero interm. intermediário
28/10/2021 Tango interm. intermediário
28/10/2021 Bolero interm. intermediário
28/10/2021 Tango interm. intermediário
30/10/2021 Stiletto interm. intermediário
30/10/2021 Chair interm. intermediário
30/10/2021 Stiletto interm. intermediário
30/10/2021 Chair interm. intermediário
04/11/2021 soltinho interm. intermediário
04/11/2021 samba gafieira interm. intermediário
04/11/2021 hip hop inic. iniciante
04/11/2021 samba gafieira interm. intermediário
06/11/2021 dança do ventre interm. intermediário
06/11/2021 Salsa interm. intermediário
06/11/2021 dança do ventre interm. intermediário
06/11/2021 Salsa interm. intermediário
11/11/2021 Floor dance interm. intermediário
11/11/2021 hip hop inic. intermediário
11/11/2021 Floor dance interm. intermediário
11/11/2021 balé interm. intermediário
13/11/2022 Dança mix intermediária intermediário
13/11/2022 Stiletto intermediário intermediário
18/11/2022 Jazz iniciante iniciante
18/11/2022 Bolero intermediário intermediário
20/11/2022 Tango intermediário intermediário
20/11/2022 Dança cigana intermediária intermediário
25/11/2022 Dança do ventre intermediária intermediário
25/11/2022 Chair intermediário intermediário
27/11/2022 Belly rock intermediário intermediário
27/11/2022 Zouk intermediário intermediário
02/12/2022 Samba intermediáro intermediário
02/12/2022 Soltinho intermediário intermediário
04/12/2022 Dança mix intermediário intermediário
04/12/2022 Tango intermediário intermediário
09/12/2022 Charme intermediário intermediário
09/12/2022 Bolero intermediário intermediário
11/12/2022 Valsa intermediária intermediário
11/12/2022 Stiletto intermediáriio intermediário
11/12/2022 Zouk intermediário intermediário
16/12/2022 Ballet adulto intermediário intermediário
16/12/2022 Dança cigana intermediário

d) Benefício de Caminhadas e Corridas: O ano de 2021 continuou sendo um período de grandes desafios para o benefício 
Caminhadas e Corridas. Além do cenário pandêmico, o setor precisou se reinventar e buscar inovações para se adequar à nova 
realidade. Os processos foram sendo adaptados para atender às expectativas geradas pelas mudanças dessa nova sociedade, 
que quebrou paradigmas ao buscar no mundo virtual uma nova maneira de cuidar da saúde e de se exercitar. Além disso, 2021 
representou esperança com o advento da vacina contra Covid-19, o que possibilitou a retomada, de forma paulatina, das corri-
das presenciais. Sabe-se que, mais do que nunca, a prática de atividade foi fundamental para proporcionar bem-estar físico e 
mental ao quadro associativo. Os eventos virtuais continuaram como protagonistas no ano de 2021; porém, contribuindo para a 
retomada das corridas presenciais, que voltaram a ocorrer no final de 2021. As atividades dos polos de treinamento presenciais 
tiveram que se adaptar ao novo contexto de pandemia. Na gestão de 2021, o Benefício não teve dissolução, mantendo o total de 
23 Polos de treinamento, seguindo, claro, os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos públicos. Polos de treinamento 
no ano de 2021: Os polos de treinamento contam com profissionais formados em educação física e especializados para mi-
nistrar treinamentos funcionais para alunos de todas as idades. Alguns professores dispõem de assistentes (também bacharéis 
em Educação Física) para auxiliar nas atividades propostas e dar melhor assistência aos associados inscritos.Todos os polos 
foram munidos de álcool 70º e máscara, conforme orientação dos protocolos sanitários. Em 2021, os centros de treinamento 
não tiveram, em nenhum momento, interrupção de suas atividades presenciais. Além disso, foram fundamentais na assistência 
aos associados que optaram pela experiência tangível de atividades presencias ao invés do mundo virtual. A manutenção das 
atividades do Benefício representou 1337 inscrições ao longo do respectivo ano. Atualmente, o Benefício conta com 23 centros 
de treinamento, com duas turmas funcionando em cada, com exceção dos polos de Botafogo e Porto Maravilha que dispõem 
de apenas 1 horário. Segue abaixo a relação dos 23 polos de treinamento:
Bangu
Botafogo Niterói
Campo Grande Nova Iguaçu
Deodoro Penha
Duque De Caxias Porto Maravilha
Engenhão Realengo
Freguesia Recreio
Glória São Cristóvão
Ilha Do Governador; São Gonçalo
Madureira São João de Meriti
Maracanã Vila da Penha
Nilópolis Vila Valqueire
Corridas - modalidade/presencial 2021. Em 2021, a Appai participou, através desse benefício, de 4 circuitos de corridas de 
rua: Circuito da Família, Corrida Corre Noel, Maratona do Rio 21k e Maratona do Rio 5k e 10k, totalizando 5.319 inscritos. Nas 
corridas presenciais, o benefício teve as parcerias das organizadoras Spiridom, FIC e Corre Eventos.
Data Evento Corrida Modalidade Inscritos
14/11/2021 Corrida maratona do rio 21k Presencial 232
15/11/2021 Corrida maratona do rio 5k e 10k Presencial 2.545
05/12/2021 Circuito do família ed. De natal Presencial 2.041
12/12/2021 Corre noel Presencial 501
Além da estrutura oferecida pelas organizadoras, o benefício disponibilizou, em paralelo, alguns outros agrados que compuse-
ram o “lounge” Appai no “pré-pandemia”. Na Maratona do Rio 5k e 10k, foi disponibilizado guarda-volumes para os associados 
que estiveram presente no evento. Já no Circuito da Família, foram disponibilizados lanche, guarda-volumes e brindes. Corri-
das virtual 2021. As corridas virtuais continuaram em 2021, suprindo as demandas dos circuitos de rua, já que ainda existiam 
algumas restrições. Além disso, essa nova modalidade de eventos, que foi implementada no ano anterior, criou adeptos, o que 
motivou a continuidade desse tipo de experiência para além da pandemia. Para a manutenção do calendário de eventos virtuais, 
o benefício contou, além da parceria da empresa De Castilho, também com a empresa Spiridom para a Maratona Virtual do Rio. 
O evento somou um total de 36.736 inscrições no respectivo ano. Seguem os eventos realizados:

Data Evento Corrida Modalidade Inscritos
27/02/2021 Corrida virtual run folia Virtual 1.112
27/03/2021 Corrida virtual correndo com a mulherada Virtual 1.371
01/05/2021 Corrida meia do porto Virtual 1.793
29/05/2021 Corrida virtual rio antigo Virtual 1.864
26/06/2021 Circuito soul carioca Virtual 1.150
24/07/2021 Corrida da gigante - 35 anos Virtual 11.874
28/08/2021 Corrida rio antigo Virtual 1.726
15/10/2021 Iii corrida do professor Virtual 9.941
12/11/2021 Corrida maratona do rio virtual 5k, 10k e21k Virtual 5.905
No ano de 2021, foram entregues kits para os associados participantes das corridas virtuais. Lives realizadas em 2021. Além das 
corridas acima citadas, também ocorreram as atividades virtuais e lives produzidas em conjunto com o Benefício Saúde 10 com 
temas voltados ao bem-estar físico e mental dos associados.

LIVE: CAMINHADAS E CORRIDAS E SAÚDE 10
Data Convidado Tema Local
26/05/21 Larissa Nogueira e Rafael Reina A importância do fortalecimento muscular para a qualidade de vida! Portal
15/09/2021 Larissa Nogueira e Maxwel Menezes Os Desafios da Corrida de Longa Distância Portal
Arrecadação de latas de leite em 2021: O benefício voltou a fazer a arrecadação de leite com o retorno das corridas presen-
ciais, instruindo que, naquele momento de transição, as doações seriam opcionais. Nesse cenário, o total de latas de leite 
arrecadadas foi de 2250.
ARRECADAÇÕES LATAS DE LEITE
MARATONA 1315
CORRIDA DA FAMÍLIA 736
CORRE MOEL 199
TOTAL 2250
Planejamento para 2022: Com a missão de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos associados, continuará havendo 
investimento nesse Benefício, inclusive, com a retomada do projeto de vídeos com os treinos online, sendo uma das metas a 
criação de App próprio que concatene as opções já disponibilizadas, como vídeos de aulas, Dica do Especialista, treinos e mo-
nitoramento/acompanhamento de performance dos associados, a ideia de “gameficação” e estimulo a prática de atividades físi-
cas. No que tange às corridas presencias, a meta é continuar o trabalho já iniciado no último trimestre de 2021, ou seja, disponi-
bilizar, no calendário do Benefício, pelo menos, uma corrida com lounge por mês. Com relação aos polos de treinamento, 
haverá a manutenção do funcionamento dos mesmos conforme 2021. Porém, com o estímulo de unir as experiências das aulas 
presencias com opções virtuais na criação do aplicativo já mencionado. Sendo assim, os associados inscritos nos polos poderão 
verificar em tempo real sua evolução nas aulas, além de traçar metas e objetivos que poderão ser acompanhados junto com os 
instrutores. As pesquisas também serão realizadas para avaliar demandas de polos em regiões ainda não atendias. e) No Be-
nefício de Serviço Social: No ano de 2021, a equipe de Serviço Social da APPAI, além das atividades internas do setor, também 
desenvolveu parcerias com os seguintes setores da Associação: Recursos Humanos, Programa de Projetos e Ações Sociais 
(PPAS), Benefício Jurídico, Seguros, Comunicação, Apoio ao Associado e Atendimento Presencial, além da parceira Intermé-
dica. 1.1 – Estrutura: Atualmente a estrutura do Serviço Social APPAI é composta por 03 (três) Assistentes Sociais. 2.0 – Ativi-
dades internas do Serviço Social: • Atendimento aos associados, beneficiários e funcionários (por demanda espontânea ou 
encaminhamento); • Realização de entrevistas sociais, confecção de relatórios e pareceres; • Visita institucional e técnica, visita 
domiciliar (somente após análise da Assistente Social ou solicitação da Presidência, Jurídico e Recursos Humanos); • Encami-
nhamentos para diversas áreas: saúde, previdência, assistência e jurídica; • Encaminhamentos a outros benefícios, projetos e 
programas da Appai; • Orientação e acompanhamento aos associados e beneficiários em situação de doenças graves e crôni-
cas; • Violência doméstica; • Negligência e maus tratos contra criança, adolescente e idoso; • Orientação sobre requerimento de 
benefícios assistenciais, riocard especial, BPC (Benefício de Prestação Continuada), SUS (Sistema Único de Saúde), dentre 
outros; • Orientação sobre benefícios previdenciários aos servidores públicos e trabalhadores privados; • Orientação à família e 
ao dependente químico sobre locais de atendimento e encaminhamento para tratamento em instituições públicas e privadas; • 
Orientação sobre direitos da pessoa com deficiência e direcionamento aos locais de atendimento na rede pública e privada. • 
Elaboração de folders e cartilhas: construção de um instrumento de informação capaz de orientar e facilitar o acesso dos asso-
ciados às políticas de seguridade social, estimulando, assim, o efetivo exercício da cidadania. Também elaboração de material 
gráfico para divulgação dos projetos. • Em parceria com o setor de Seguros, acompanhamentos dos casos de óbitos que utili-
zaram o benefício de Assistência Funeral da Appai, fornecendo acolhimento, suporte e orientações aos associados e familiares. 
• Desenvolvimento dos Projetos: Terceira Idade, Questões de Mulher, Temas em Debate, Preparação para a aposentadoria e 
Jovem Aprendiz. 2.1 – Atendimento Presencial: •  O atendimento acontece por demanda espontânea ou por encaminhamen-
to de outros setores da Associação (Apoio ao Associado, Atendimento Presencial, Benefício Médico, Programa Saúde 10 e 
Benefício Jurídico). Além destes, também é realizado atendimento aos funcionários direcionados pelo setor de Recursos Hu-
manos ou demais setores da APPAI. Devido à pandemia, o Serviço Social no ano de 2021 permaneceu realizando os atendi-
mentos exclusivamente na forma remota até o dia 25 de outubro, quando também retornou com os atendimentos presenciais 
na sede da Appai através de escala. Foram realizados 3.272 atendimentos no ano de 2021. 2.2 – Acolhimento aos benefici-
ários portadores de alguma doença grave: Em parceria com o setor de Seguros, este projeto visa o acolhimento às principais 
demandas apresentadas pelos beneficiários que requerem o seguro para alguma doença grave, através da realização de en-
trevistas sociais, orientações e encaminhamentos que viabilizem o acesso aos direitos sociais e políticas de proteção social.  3.0 
– Projetos: • Projeto Terceira Idade: Este projeto visa promover uma nova perspectiva de vida aos associados que contribua 
para uma melhoria na qualidade de vida e ampliação do conceito de envelhecimento saudável. São desenvolvidas ações de 
prevenção para a redução de incapacidades e potencialidade do envelhecimento ativo. Além de oportunizar a participação 
multidisciplinar de todos os benefícios. Este projeto está inserido na missão da Appai, colaborando para o desenvolvimento e a 
manutenção do equilíbrio social/transformação social. São realizados encontros mensais, nos quais são desenvolvidas ativida-
des de palestras, dinâmicas, oficinas, rodas de conversa, passeios culturais, dentre outras atividades. O projeto funciona em 
parceria com outros setores da Appai (Programa Saúde 10, Benefício Jurídico, Educação Continuada, Caminhadas e Corridas, 
Benefício Dança de Salão, Benefício Bom Espetáculo, Benefício Passeio Cultural, Redes, Atendimento ao Colaborador Médico 
etc.) e parcerias externas. • Recursos Humanos da APPAI: Acompanhamento e orientação de casos de funcionários da APPAI 
encaminhados pelo setor, a fim de serem atendidos pelo Serviço Social. Implantação e execução do projeto Jovem Aprendiz, 
que tem como objetivo preparar o jovem para interagir na sociedade a partir de uma postura ética e profissional com vistas ao 
exercício da cidadania com responsabilidade. Em 2021, os encontros com os jovens aprendizes foram realizados de for-
ma on-line e quinzenalmente. • Projeto Questões de Mulher: Em parceria com o Benefício Jurídico, esse projeto desenvolve 
um espaço de conhecimento e diálogo sobre os direitos da mulher e seu papel na sociedade, tendo em vista contribuir para o 
empoderamento do gênero e ampliação do exercício da cidadania feminina. São encontros mensais com grupos de mulheres, 
com duração de 06 meses. Temas que fazem parte da discussão reflexiva: Legislação sobre direitos das mulheres; Violência 
doméstica; Rotina X Jornada dupla; Questões de gênero no mundo do trabalho; Discriminação; Submissão; Assédio; Família; 
Atuação como agente educador dos filhos; Identidade Social; etc. • Temas em Debate: Com a participação do Benefício Jurídi-
co, este projeto tem como objetivo promover reflexões sobre os diferentes temas contemporâneos vivenciados na atual conjun-
tura do Estado do Rio de Janeiro, Brasil e no mundo. Contribuindo, assim, para a promoção de novas possibilidades de constru-
ção do pensamento crítico social por parte dos associados. • Projeto de Preparação para a Aposentadoria: Em parceria com 
o Benefício Jurídico, este projeto tem como objetivo desenvolver atividades de grupo que promovam qualidade de vida com 
associados que estão próximo da data de aposentadoria ou que tenham se aposentado recentemente. Contribuindo, assim, na 
prevenção dos diversos problemas que a aposentadoria não planejada pode trazer para esta etapa da vida. 4.0 – Podcasts: 
Em 2021, O Serviço Social produziu 07 podcasts para os associados sobre direitos dos cidadãos e funcionamento dos órgãos 
públicos. 5.0 – Metas para 2022: • Implantação no formato on-line dos projetos de Preparação para a Aposentadoria e Oficina 
de Direitos e Cidadania, em parceria com o Benefício Jurídico. Retorno às atividades presenciais quando estas forem liberadas, 
seguindo os protocolos de segurança e orientações das Autoridades Públicas de Saúde. f) No Benefício de Assistência Jurí-
dica: Ciente da relevância e da complexidade que envolvem a espécie de assistência, e, ainda, cumprindo suas funções consi-
deradas constitucionalmente essenciais (nos termos do art.133 da Carta Política de 1988, verbis: “O advogado é indispensável 
à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”) o Be-
nefício de Assistência Jurídica, diante do cenário pandêmico reconhecido logo no início do ano de 2020 e ainda existente (mes-
mo que em menor escala), se viu incitado a procurar soluções plausíveis e exequíveis para não deixar de salvaguardar os direi-
tos de todo o grupo associativo bem como dos colaboradores internos que também usufruem dessa assistência, através de 
atendimento não presenciais com a utilização de plataformas digitais diversas, inclusive realizando audiências virtuais, video-
conferências, pela via telefônica, aplicativos etc., uma vez que o atendimento presencial, como ocorrera no ano anterior, teve 
que sofrer uma redução expressiva, não só para a salvaguarda dos causídicos e demais membros do setor, mas também, e 
principalmente, para a dos associados/beneficiários. E assim foi feito. Esse Benefício de Assistência Jurídica disponibilizado, 
também sem precificação, pela APPAI em 2021 continuou realizando, na forma híbrida (presencial e virtual), suas atividades de 
assessoria e/ou consultoria aos associados e beneficiários, ajuizamento de ações individuais em diversas áreas do Direito, 
acompanhamento em audiências ocorridas presencialmente, peticionamentos eletrônicos etc. Além destas atividades, o Bene-
fício Jurídico disponibiliza assessoria e assistência em procedimentos administrativos, consultas nas áreas de atuação e orien-
tações nas áreas fora da cobertura judicial e análise de documentos. O Benefício faz o assessoramento e a assistência de mi-
lhares de processos nas diversas especializações do Direito. Foram 8.100 atendimentos via whatsApp e videoconferências, 
9.100 e-mails recebidos e tratados, mais de 300 novas ações distribuídas. Em 2021, o Benefício Jurídico passou a desenvolver 
suas atividades também utilizando a plataforma Projuris. Para o ano de 2022, a APPAI, através deste Benefício, programou dar 
continuidade nos atendimentos, inclusive digitais, por meio de plataformas, aplicativos etc., bem como possibilitar o atendimen-
to em outras áreas e especialidades do Direito. Com a expectativa de redução considerável da pandemia (ou mesmo, quiçá, a 
declaração, pela OMS, do seu termo final), o Benefício espera retomar, com mais frequência, os atendimentos presenciais, não 
deixando de fazê-los (atendimentos), por outro lado, através dos demais meios elaborados. g) No Benefício de Educação 
Continuada: A Educação Continuada Presencial e a EAD APPAI são partes integrantes do Benefício Educação Continuada 
que, por sua vez, tem como direção a missão Appai, em conformidade com suas finalidades associativas; isto é, a de criar con-
dições e oportunidade para disponibilizar acesso ao aperfeiçoamento contínuo, dentro de uma proposta de Educação Continu-
ada, abrangendo as esferas pessoal e profissional dos associados e seus Beneficiários, com forte enfoque para a qualidade de 
vida e aperfeiçoamento profissional. O ano de 2021 foi mais um ano de muitos desafios, mas também de resultados, por conta 
da continuidade da pandemia e, por consequente, o distanciamento social. Em função da familiaridade do benefício com a EAD, 
foram mantidas as modalidades Educação a Distância e do Remoto, objetivando sempre alcançar tanto os associados da Ca-
pital do Rio de Janeiro, como os residentes nas demais localidades do estado. Com relação aos desafios e resultados: • Desafio 
1: Atingir um nível de satisfação do associado que ultrapasse os 85%, com os cursos, tanto na EAD quanto na Educa-
ção Continuada Presencial (em 2021, ainda no formato remoto, por conta da pandemia). o Resultados 1: Nível de satisfação 
com os cursos próprios elaborados pela Appai para a EAD: 94% (2021). Na Educação Continuada Remota, embora não tenha 
sido aplicado nenhum instrumento específico para medir o qualitativo absoluto, pode-se aquilatar um excelente nível de satisfa-
ção do associado, medido por meio das avaliações e manifestações escritas (espontâneas) deixadas ao final das videoconfe-
rências, no chat. • Desafio 2: Continuar a implantar a Cultura do Digital, já iniciada anteriormente, e ampliar trazendo 
novos temas. Houve investimento em temas voltados aos Aplicativos Digitais para a capacitação de professores associados 
Appai, até mesmo em função da necessidade da classe de poder operar estes aplicativos em sua prática para também fazer 
frente aos desafios da mudança de modalidade das aulas (aulas via plataformas para todos os seguimentos de ensino) impos-
tas pela pandemia. Em relação a 2021, houve a diversificação do formato (Gamificação) e a disponibilização de temas, visando 
a ampliação do leque de aplicativos disponíveis para a área de educação. Além deste tema específico (Educação e o Digital), 
outros temas que representam cenários futuros, bem como os de demandas próprias apontadas pelos associados, foram dis-
ponibilizados pelo benefício, de forma a compor uma proposta coerente de Educação Continuada, com enfoques para: Inova-
ção na Educação, Neurociência e Aprendizagem, Psicologia, Língua Portuguesa e Matemática na Prática, Inclusão, Planeja-
mento e Didática, dentre muitos outros destacados na sequência deste relatório. • Resultados 2: Foram promovidos cursos 
remotos e outros no formato EAD. Os especialmente voltados aos Aplicativos Digitais para a Educação, de utilização Free, 
destacamos a seguir: Canva; Kahoot; Mentimenter; Genially; Jamboard; Capcut; Word Wall; Padlet. Outros Temas Trabalha-
dos pela Educação continuada em 2021. (98 Lives e videoconferências, ao todo, se somadas as de aplicativos digitais):  
Neurociência: disfunções executivas e aprendizagem; Desmistificando o autismo; Neurociência: disfunções executivas e difi-
culdades de aprendizagem; Oficina de oratória e expressividade no ensino híbrido (encontro 1); Segredos de uma escola que 
faz a diferença; Neurociência: os instrumentos de avaliação das funções executivas e da neuroplasticidade; Seminário: cidada-
nia digital; Neurociência: o estresse tóxico e as dificuldades de aprendizagem; Oficina de oratória e expressividade no ensino hí-
brido (encontro 2); estudos da neurociência na formação do educador; Excel para professores e gestores; a sintaxe vista sob 
uma ótica dinâmica; Plano educacional individualizado para pessoas com tea (encontro 1); curso prático: planejamento e bncc 
na educação infantil (aula 1); plano educacional individualizado para pessoas com tea (encontro 2); curso prático: planejamento 
e bncc na educação infantil (aula 2); Neurociência aplicada à aprendizagem e a relação com as funções executivas; Curso prá-
tico: planejamento e bncc na educação infantil (aula 3); neurociência e o cérebro adolescente; Mindfullness: aplicação prática 
para a educação; competências socioemocionais na escola; A escola e o cidadão-leitor; Dicas práticas de excel para professores 
e gestores; neurociência e a modalidade híbrida na prática; Mindfulness: aplicação prática para a educação – continuação; Da 
escuta sensível à documentação pedagógica - educação infantil – aula 1; oficina: saúde vocal do docente; Da escuta sensível à 
documentação pedagógica - educação infantil – aula 2; desmistificando o autismo; Da escuta sensível à documentação peda-
gógica - educação infantil – aula 3; drogas e álcool: como o cérebro reage? Implicações para a aprendizagem (aula 1); Cérebro, 
tecnologias e seus impactos; mindfulness e as práticas na educação – parte 1; Modalidade remota, modalidade híbrida e a 
reinvenção do professor; drogas e álcool: como o cérebro reage? Implicações para a aprendizagem (aula 2); Mindfulness e as 
práticas na educação – parte 2; neurociência e o desenvolvimento socioemocional; Modelos organizativos do trabalho pedagó-
gico na educação infantil - aula 1; Modelos organizativos do trabalho pedagógico na educação infantil - aula 2; Modelos organi-
zativos do trabalho pedagógico na educação infantil – aula 3; Matemática sem complicação – fundamental; neurociência: memó-
ria e aprendizagem; matemática sem complicação – ensino médio; Maratona educação - jogo de mestre – neurociência; 
maratona educação - entre docentes – neurociência; indisciplina no contexto educativo; Mindfulness e as práticas na educação 
– parte 1; mindfulness e as práticas na educação – parte 2; a internet pode se tornar um vício?; Avaliação na educação infantil - 
contextos e possibilidades - aula 1; o afeto e o olhar na educação, e a arte de contar histórias; Projetos, problemas e perguntas: 
de onde vêm as soluções para as aulas inovadoras?; Avaliação na educação infantil - contextos e possibilidades - aula 2; neuro-
ciências, emoções e desenvolvimento vídeo e tutoria; neurociências e tdah; Avaliação na educação infantil - contextos e possi-
bilidades - aula 3; autismo na escola à luz da bncc; Matemática na prática com aplicativos - ensino fundamental - aula 1; neuroci-
ências e memórias vídeo e tutoria; Entre docentes - neurociência e inclusão: transtorno do espectro autista; matemática na 
prática com aplicativos - ensino fundamental - aula 2; Novos desafios do relacionamento: da criança ao adolescente; neurociên-
cia e a modalidade híbrida na prática; Desafios educacionais para o século xxi; Plano educacional individualizado (pei) para 
pessoas com tea; escolas e professores depois da pandemia; Avaliação na educação infantil - qualidade em foco - parte 1 - qua-
lidade, o que é isso?; Avaliação na educação infantil - qualidade em foco - parte 2 - avaliando a qualidade; Maratona de educa-
ção (on-line) maratona - neurociência como o cérebro pode atuar a nosso favor?; Maratona - mesa entre docentes - educação 
e inclusão; jogo de mestre - dicionário de neurociência e inclusão; Maratona - primeira infância e inclusão: caminhos para uma 
educação para todos; Maratona - “o professor que encanta e transforma vidas”; Avaliação na educação infantil - qualidade em 
foco - parte 3 - avaliação, qualidade, financiamento - um olhar abrangente; Tutoria de canva para professores; Técnicas de 
estudos: otimização do desempenho mental; Neurociência, motivação e aprendizagem; Neuroplasticidade cerebral e aprendi-
zagem; Segredos da longevidade; neurociência e avaliação; A BNCC e o componente curricular arte; Dicas para planejamento 
2022 – educação infantil – aula 1; Educação inclusiva - aspectos éticos, políticos e educacionais; Escola na pós-pandemia diá-
logo com professores e educadores 1; Dicas para planejamento 2022 – educação infantil – aula 2. Na Educação Continuada 
foram ao todo 6.921 presenças em lives e videoconferências remotas (ao vivo). Com esta modalidade, ao vivo, continuaram 
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sendo substituídas as atividades presenciais, frente ao cenário pandêmico. Os temas desenvolvidos pela Educação Continua-
da foram focados nas necessidades advindas da realidade vivida pelos professores durante a pandemia, tanto os focados em 
desenvolvimento técnico, quanto os voltados aos aspectos comportamentais de orientação em geral e para saúde mental. • 
Desafio 3: Aumentar a disponibilização de Convênios para Bolsa Auxílio para cursos de Pós-Graduação, compreenden-
do que esta assistência faz a diferença para o associado que, por meio dela, alcança a progressão funcional. • Resultado 3: No 
ano de 2021, foram iniciados mais 05 cursos por meio do convênio de Auxílio (bolsa) para turmas de Pós-graduação e gradua-
ção, além das turmas iniciadas em 2019 e 2020. Convênios estes com a Faculdade Mackenzie e com a Faculdade São Judas 
Tadeu. Já há a primeira turma para em 2022.
Faculdade São Judas Data
Pós-graduação lato sensu em neuroeducação 14/09/2019
Pós-graduação educação especial - desafios e ações pedagógicas 12/06/2020
Pós graduação ensino superior - o docente e o turor na era digital 12/06/2020
Graduação: segunda licenciatura em pedagogia 20/03/2021
Pós-graduação lato senso em psicopedagogia institucional e clínica 02/09/2021
Pós-graduação lato senso em educação especial: desafios e ações pedagógicas 02/09/2021
Faculdade Mackenzie Data
Pós graduação lato sensu em gestão de negócios e tecnologia educacional 09/11/2019
Pós graduação mba em gestão e tecnologias educacionais 17/10/2020
Pós graduação neurociência e educação otimizada 23/01/2021
Curso de pós-graduação lato senso mba em gestão e tecnologias educacionais 06/11/2021
Desafio 4: Manter a parceria com a plataforma tecnológica de cunho educacional denominada Banco de Questões, 
cujo objetivo é colocar à disposição do associado/professor uma plataforma para elaboração de provas, testes e exercícios para 
fixar a aprendizagem, o Banco de Questões Laplace. Elaboradas por um grande grupo de professores qualificados, as ques-
tões para exercícios ou avaliações podem ser escolhidas pelo próprio professor associado bastando, pra isso, alguns cliques 
e segundos. Muito além de facilitar o dia a dia do profissional da educação, o Banco de Questões Laplace possibilita o alinha-
mento com o que há de mais moderno, podendo o professor dispor de mais tempo para ser aplicado à sua qualidade de vida. 
o Resultado 4: Foi mantida a parceria estabelecida com plataforma Banco de Questões Laplace, iniciada em 2019, plataforma 
tecnológica - banco de conteúdo digital, contendo questões para testes, atividades de aprendizagem e provas, que vem opor-
tunizando ao professor mais tempo a ser aplicado à sua qualidade de vida. Com doze meses de uso, foram 12.114 questões 
exportadas pelos professores para utilização, sendo um total de 589 professores que fizeram uso da plataforma por meio do 
download das questões. • Desafio 5: Dar continuidade à Parceria com o Instituto de Libras para o acesso dos associados 
ao curso da Língua Brasileira de Sinais, do nível básico à Conversação, diante do contexto da pandemia, o curso foi disponi-
bilizado de forma remota. • Resultado 5: Foi dada continuidade ao curso, porém com um diferencial próprio da realidade do 
distanciamento, utilizando a estratégia do ensino remoto. Foram lançadas duas novas turmas no formato totalmente remoto, 
uma turma de Conversação (como novidade) e uma turma para o curso Básico de Libras. Outras Ações do Benefício Educa-
ção Continuada APPAI & Parcerias: 1) 6º Encontro de Educação Appai – Participação da área de EC na Equipe Acadêmica 
(Indicação, primeiros contatos e recepção, de alguns palestrantes e homenageados) e contribuição para com a Comissão Ad-
ministrativa para o 6º Encontro de Educação Appai. 2) A Educação Continuada Appai manteve, em 2021, cursos dos mais va-
riados temas, via plataforma de Educação Continuada a Distância, parceria com IPED, com mais de 1200 cursos à disposi-
ção dos associados e beneficiários. No processo de Educação Continuada, as temáticas dos cursos livres abrangeram tanto os 
cursos para desenvolvimento pessoal, quanto profissional. Como resultado, houve uma média mensal de 3280 associados 
cursando através da parceria APPAI x IPED. A média de 2100 associados concluindo seus cursos mensalmente, representando 
um percentual de 64% em relação ao total de cursando (>0%). Todos os associados que fizeram inscrição iniciaram, pelo me-
nos, 01 (um) curso no mês. As aulas foram acessadas pelo computador, tablet ou celular, e, assim, o associado pôde estudar 
sem necessidade de sair da sua casa, em um momento tão delicado, como o da pandemia, respeitando o seu ritmo de apren-
dizagem. 3) A Educação Continuada contou com a parceria dos Benefícios de Caminhadas e Corridas, Revista Appai Educar 
e com o Saúde 10, para realizar Live em conjunto, sobre Segredos da Longevidade, objetivando dar uma visão geral dos fatores 
a serem considerados para que se viva mais e com maior qualidade de vida, isto é, os Segredos da Longevidade. Houve mais 
de uma centena de participantes associados. A Live ainda ficou disponibilizada no Appai On por um mês alcançando assim 
outros associados. 4) Houve a parceria também com a Revista Appai Educar, por duas vezes em 2021, realizando a Maratona 
de Educação, nos meses de julho e outubro. Estes eventos apresentaram um diferencial, pois foram pensados para trazer 
aprendizagens dentro da esfera da Gamificação, com a criação conjunta do Programa Jogo de Mestre, Entre Docentes e Pre-
sente pra você!, em que os associados tiveram palestras seguidas de quizzes (para a fixação da aprendizagem). Com ampla 
aprovação do formato por parte dos associados participantes, periodicamente haverá a continuidade da disponibilização deste 
formato para o Jogo Mestre. Projeções para 2022: Avaliação e disponibilização de mais Auxílios (Bolsas) para Pós-Gra-
duação e Graduação – 2ª Licenciatura, na modalidade EAD; Serão iniciadas as avaliações de novas oportunidades de 
Convênios com Instituições de Ensino Superior, para 2022, priorizando a qualidade das Pós-Graduações e Graduações, em 
formato EAD, tendo como critério avaliar quesitos tais como: conteúdo, plataforma de aprendizagem adotada, e custo/benefício. 
O planejamento é iniciar mais 2 parcerias este ano, com duas novas Faculdades/Universidades. Dar continuidade às Trans-
missões ao vivo, no estilo Live e Videoconferência, cientes de que as videoconferências, via plataformas do tipo Zoom, permi-
tem que professores e beneficiários se vejam e conversem em tempo real, utilizando os recursos de áudio, vídeo e chat, que são 
recursos imprescindíveis como alternativa para suprir a falta das atividades presenciais, bem como para oportunizar um desen-
volvimento, aos associados-docentes, de utilizarem e se familiarizarem com as novas tecnologias de comunicação e educação 
on-line. Em 2022 a tendência é realizar mais atividades utilizando a plataforma Zoom, visto que tem gerado maior aproximação 
da realidade presencial do que a plataforma de Lives (Streamyard). Busca de parceiros que possam agregar valor e conheci-
mentos aos associados por meio de cursos descentralizados, fora do ambiente Appai, como forma de complemento aos 
cursos on-line da Appai, curso livre sobre Inovação e Criatividade para professores para fomentar iniciativas de empreende-
dorismo. Participação da equipe técnica da EC em eventos e cursos: com o intuito de buscar conhecimentos e inovação 
para os atuais e novos projetos Appai. h) Benefícios Coletivos Médico e Odontológico Ambulatoriais: Em 2021, mesmo 
com todos os percalços conhecidos, a APPAI continuou disponibilizando todo o sistema de Beneficiação, sendo disponibilizados 
na forma presencial com estrito atendimento de todas as recomendações das medidas sanitárias bem como com o atendimen-
to das normas das Autoridades Públicas e, também, na forma virtual. Inobstante o fato de não integrar o rol taxativo de cobertu-
ra a internação/atendimento hospitalar e/ou em ambiente hospitalar (PA, PS, CTI e UTI), posto ser o rol de cobertura do Benefí-
cio Coletivo Médico disponibilizado, sem precificação, pela APPAI exclusivamente AMBULATORIAL e ANTERIOR à Lei nº 
9.656/98 (cadastrado no SCPA da ANS), assim como pelo fato de a APPAI não ter sido impactada com este tipo de procura de 
cobertura (como ocorrera no ano anterior), em razão da limitação de seu Regulamento Coletivo, a Associação foi atingida com 
outros impactos, como, por exemplo, no Benefício Médico Ambulatorial a Entidade continuou colocando à disposição do Quadro 
Associativo a chamada telessaúde para consultas de algumas especialidades previstas no rol, com a utilização de exames e 
procedimentos previstos, tendo sido algumas consultas realizadas presencialmente, respeitando, ainda, todas as medidas e 
recomendações das Autoridades Públicas. Como a autoadministração da APPAI tem se pronunciado, a Associação não se 
fundou e/ou se instituiu para vender produto ou serviço algum, muito menos plano de saúde. Como já relatado nos períodos 
anteriores, as despesas e custos por conta da regulação é absurda! A APPAI, para tentar cumprir as determinações da ANS, 
também em 2021, teve, como ocorrera no ano anterior, que direcionar recursos para compra de sistemas específicos para 
contratação de profissionais especializados para atender à regulação, precisando, destarte, manter as garantias conforme de-
terminam as normas da ANS. Por conta disso, viu-se obrigada a deliberar no sentido de autorizar liberações de cobertura fora 
do rol dos respectivos benefícios em razão de decisões judiciais e administrativas que favorecem demandas individuais em 
desrespeito às deliberações e aprovações da coletividade para evitar prejuízos ainda maiores com as multas. Nesse cenário, 
ressalte-se que a Associação foi compelida também em 2021 a fazer retiradas de valores para depósito em garantia para apre-
sentação de embargos à execução para demonstrar que a cobrança de multa feita pela ANS, em vista de seu poder de polícia, 
se afigura indevida e, por consequência, o título executivo apresentado não tem, no entender da entidade de classe, liquidez e 
certeza e, ainda, estando ciente de que os procedimentos administrativos se afiguram eivados de vícios e irregularidades. Po-
rém, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas junto ao Órgão Regulador para que seja respeitada a natureza jurídica 
da APPAI, a Entidade, no ano de 2021, viabilizou formas de melhorias na disponibilidade do rol taxativo de cobertura previsto 
nos Regulamentos destes Benefícios. Para tanto, deu continuidade na expansão do quadro de profissionais que fornecem o 
atendimento ao Quadro Associativo através da disponibilidade excepcional e facultativa de atendimentos com aproveitamento 
de pacotes com as parcerias (tipos de atendimentos, pacotes complementares de procedimentos e exames etc.); efetivando, 
assim, reajustes bem como ajustes e adequações nos valores pagos aos Profissionais Colaboradores, além do cumprimento 
do já acordado nos Regulamentos e Termos de Compromisso. Continuaram sendo viabilizadas as teleconsultas, telessaúde, 
para o atendimento nas especialidades previstas no rol taxativo de cobertura do Regulamento Coletivo, ainda em razão da 
pandemia. A Associação continua investindo em sistemas próprios para executar os processos específicos dos Benefícios 
Coletivos Médico e Odontológico Ambulatoriais, não só para atender às exigências da ANS, mas também e precipuamente para 
viabilizar as melhorias dos processos de trabalho para um atendimento cada vez mais qualitativo para o Quadro Associativo. Por 
outro lado, cabe esclarecer que dentro das especialidades odontológicas clínico geral, periodontia, endodontia, prótese, orto-
dontia, radiologia e odontopediatria, a Taxa de utilização no ano de 2021 foi de 47%, com aumento de 30% em relação ao 
ano de 2020. A média de profissionais colaboradores odontológicos que prestaram atendimento no ano de 2021 foi de 180 
profissionais, aumento de 17,2% comparado ao ano de 2020. No ano de 2021, houve 12 (DOZE) inclusões de profissionais 
colaboradores para os atendimentos, conseguindo assim, melhorar e ampliar a assistência aos associados e /ou beneficiários. 
No ano de 2021, a APPAI, através do Benefício Médico, também disponibilizou a alternativa de atendimento na modalidade de 
Telessaúde, possibilitando para os associados e/ou beneficiários atendimentos médicos a distância durante a pandemia do 
novo coronavírus. Em caráter excepcional e temporário, a Appai disponibilizou atendimento médico a distância, reduzindo o 
risco de disseminação da COVID-19, num total de 30.000 atendimentos nessa modalidade nas especialidades de Clínica Mé-
dica, Pediatria, Dermatologia, Gastroenterologia, Endocrinologia, Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia, Angiologia, 
Alergologia, Homeopatia, Otorrinolaringologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia. Consulta/Sessão de Psicologia, Fonoau-
diologia e Nutrição. No ano de 2021, a Appai disponibilizou, fora da cobertura e por liberalidade, através de requerimento, a re-
alização da testagem para Covid-19. Foi deferido um total de 1.699 testagens para associados e/ou beneficiários. i) Benefícios 
dos Seguros Coletivos – De vida, por invalidez/deficiência, de algumas doenças graves, assistência funeral e assistência 
domiciliar: Também em 2021, várias assistências foram efetivadas em atendimento às demandas e solicitações do quadro as-
sociativo por intermédio das parcerias celebradas pela APPAI, nas quais a Entidade figura na qualidade de Contratante- estipu-
lante, em favor do Quadro Associativo. Os atendimentos e liberações de indenizações foram com relação ao seguro de vida – 
total de 971 –, por morte natural, morte acidental e invalidez permanente por acidente; às doenças graves estipuladas no rol do 
regulamento – total de 251 –; à assistência funeral inclusos reembolsos e assistências propriamente ditas – total de 2.573 e, fi-
nalmente, com relação à assistência domiciliar, foram atendidas 4.615 solicitações de diversos Associados e Beneficiários, 
mesmo com a permanência da pandemia, ainda que em escala menor dela. Importante frisar que, com relação ao Contrato 
Coletivo dos Benefícios dos Seguros, a APPAI, para manter a disponibilidade da assistência funeral (muito necessária nos pe-
ríodos pandêmicos), tendo celebrado aditamento com a Seguradora no ano anterior, pôde continuar disponibilizando a assis-
tência funeral nos caso de morte em razão da COVID-19. j) Benefício Revista-APPAI Educar: a Revista Appai Educar, ao 
longo de mais de 03 décadas, coopera com o setor de Educação, disponibilizando total apoio aos profissionais da área, consi-
derando que proporciona, com todas suas edições, não só para os filiados mas também para diversos educadores de Órgãos 
Públicos e Escolas/Colégios Particulares, acesso à informação dos diversos assuntos e matérias, técnicos assim como educa-
tivos e tantos outros relevantes e de interesse do público em geral. Em 2021, a Revista-Appai Educar, que também é um dos 
Benefícios disponibilizados sem custo para os filiados (já que integrante do sistema de beneficiação), desenvolveu novos pro-
jetos, atingindo metas preteritamente programadas, com muita troca de experiências entre esse Benefício, os associados e os 
demais benefícios da Appai. A revista de bimestral, passou a ser mensal, disponibilizando informação de qualidade cada vez 
mais atualizada e, ainda, dando mais espaço para divulgação dos projetos desenvolvidos por professores de todo o Brasil. Com 
o intervalo menor entre as edições, o Benefício Revista Appai Educar publicou, em 2021, mais de 120 projetos e lançou 10 edi-
ções, trazendo sempre matérias e assuntos relevantes e de interesse geral. Maratona de Educação: No mês de outubro, os 
benefícios Revista Appai Educar, Educação Continuada e EAD trouxeram conteúdos exclusivos sobre a Neurociência e a Inclu-
são. Para isso, foram convidados especialistas que conhecem tanto a teoria quanto a prática, com atuação no Jogo de Mestre 
e na mesa-redonda “Entre Docentes”, que reuniu profissionais de grande conhecimento e ainda uma palestra exclusiva. Cober-
tura do 6º Encontro de Educação: O Benefício fez a cobertura completa do 6º Encontro de Educação. Começando pela pro-
dução dos textos de divulgação do evento, novidades e a apresentação dos convidados. Além disso, fez a assessoria dos 
convidados e entrevistas exclusivas no dia do evento, que foram essenciais para as matérias divulgadas após esse grande 
encontro. Em 2021, o Benefício lançou novos projetos diretamente ligados à educação e que renderam ótimas parcerias entre 
os benefícios do pilar educação e também de outros pilares da Appai. Foram eles: Espaço Docente. Em maio, os benefícios 
Revista Appai Educar e Educação Continuada lançaram o Espaço Docente. Um projeto que une os conteúdos dos dois benefí-
cios para falar sobre o universo do professor. O programa, exibido ao vivo no Portal do Associado, convidou profissionais alta-
mente capacitados para discutir o processo de ensino e aprendizagem tendo como base as matérias da revista e os cursos EAD 
Appai. O tema escolhido para estreia foi o Google Sala de Aula, que reuniu profissionais para um batepapo descontraído e cheio 
de informações, e quadros com vídeo reportagens para dar dinâmica ao programa. Entre eles o “Projeto da Hora”, que abriu 
espaço para apresentar os projetos pedagógicos que estão chamando atenção na atualidade, e o quadro “Educação em Foco”, 
um giro com as principais notícias sobre o universo educacional pelo mundo. Revista Appai Educar Convida. No mês do 
professor (outubro), foi lançado o projeto Revista Appai Educar Convida. Um conteúdo inédito para inspirar os professores em 
sala de aula e no ensino remoto. Foram convidados educadores e especialistas para falar sobre os temas mais buscados e 
atuais ligados à educação e contar sobre o trabalho que desenvolvem. A programação foi dividida em 5 episódios. O primeiro 
episódio contou mais sobre o projeto. No segundo, foi abordada a Inclusão na Educação e no Esporte, tendo sido convidada 
uma pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, que também atua como 
professora de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias. Além dela, houve a participação de outra 
educadora, que atua no Departamento de Educação Básica no município de Duque de Caxias e que desenvolveu um projeto 
de inclusão na pandemia. No terceiro episódio, foi abordada a importância da leitura e das bibliotecas comunitárias. Para falar 
sobre a importância desse hábito desde a infância, foi convidada uma escritora de livros infantis, que também atua como profes-
sora da Rede Municipal de Educação. No mesmo episódio, foi conhecido o trabalho de uma instituição atendida pelo PPAS da 
Appai e também a história do pioneiro em montar bibliotecas comunitárias infantis. Ele é fundador do projeto Nunca desista dos 
seus sonhos e, através desse projeto, criou 10 bibliotecas em creches e escolas carentes no estado. No quarto episódio, foi 
abordado o tema sobre saúde alimentar nas escolas e no ensino remoto. Um tema extremamente importante para as crianças 
em fase de desenvolvimento e aprendizagem. Para falar sobre o assunto, foi convidada a nutricionista do Programa Saúde 10. 
Além dela, houve a visita no espaço da BeGreen para conhecimento do projeto que a empresa desenvolve voltado para as 
escolas, com intuito de estimular uma alimentação mais saudável desde a infância. No último episódio, filmes foram apresenta-
dos como ferramenta de aprendizagem, com a apresentação do professor e articulador do Cineclube nas Escolas. A ideia pro-
posta era a de utilizar os filmes no ensino híbrido e dar dicas para os professores de filmes disponíveis na plataforma Looke. 
Segredos da Longevidade. Os benefícios da Appai “Revista Appai Educar”, “Educação Continuada” e “Caminhadas e Corri-
das” se reuniram com o “Programa Saúde 10” e planejaram um projeto para tratar sobre o envelhecimento saudável e ativo. Para 
isso, a Revista Appai Educar publicou uma matéria sobre os hábitos que aumentam a longevidade. Afinal, apesar de não existir 
uma receita ou fórmula mágica para a longevidade, a ciência tem mostrado que determinados hábitos ao longo da vida contri-
buem para retardar o processo de envelhecimento, aumentando os anos vividos e, claro, melhorando a saúde para que se 
possa aproveitá-los. Para dar sequência ao projeto, os benefícios citados se uniram novamente e elaboraram uma live com o 
objetivo de levar os associados e/ou beneficiários a reconhecerem os aspectos fundamentais ligados à longevidade e sensibi-
lizá-los para o tema, além de apresentar histórias de sucesso sobre os segredos da longevidade, com o Dr. Alexandre Kalache, 
epidemiologista médico, especializado no estudo do envelhecimento e presidente no Brasil do Centro Internacional da Longe-
vidade.  Revista APPAI Educar em Números: • 10 edições; • Mais de 100 matérias publicadas; • Participação de 300 educa-
dores; • Quase 100 escolas citadas, entre públicas e privadas; Ranking das 3 matérias mais lidas no site: • Retorno das aulas 

presenciais: um grande desafio; • Um jogo para todas as disciplinas; • BioParque do Rio. Lives em Parceria com Outros Be-
nefícios. • Jogo de Mestre (Neurociência); • Entre Docentes (Neurociência - com Educação Continuada); • Maratona de Educa-
ção (Neurociência - com Educação Continuada); • Presente pra Você (Neurociência e educação - com Educação Continuada); 
• Arte e Educação (Folclore - Com Educação Continuada e Bom Espetáculo); • Segredos da longevidade (com Educação 
Continuada e Caminhadas e Corridas); • 6º Encontro de Educação.  Principais metas do Benefício para esse novo ano que se 
inicia: 12 edições em 2022. A meta é publicar 12 edições. O intuito dessa iniciativa é trazer cada vez mais conteúdo de qualida-
de para o profissional da educação e sempre atualizado. Além de dar mais espaço e visibilidade aos trabalhos desenvolvidos 
por eles em sala de aula. Prêmio Educador Appai. Tendo sido uma das metas de 2021 do Benefício lançar o Prêmio Educador 
Appai, juntamente com o de Educação Appai, o mesmo não possível ser realizado devido à pandemia e outras questões inter-
nas. Em 2022, a meta será renovada. A ideia do prêmio é dar visibilidade aos projetos de caráter pedagógico/educacional reali-
zados em 2021, sem qualquer modalidade de sorteio, identificar e, sobretudo, valorizar as experiências educativas realizadas 
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, desenvolvidas em escolas formais de ensino regular, públicas ou privadas, do 
Estado do Rio de Janeiro. k) Benefício APPAI Agitô - O benefício “APPAI AGITÔ”, atendendo interesses identificados no qua-
dro associativo, foi idealizado com intuito de promover o lazer, o entretenimento, a interação social e cultural aos integrantes do 
referido quadro, através de estabelecimentos parceiros. Considerando que já é cientificamente comprovado que o lazer com-
bate o estresse, relaxa, contribui para o bem-estar social, estimula a socialização e o aparecimento de novas amizades, além 
de melhorar o humor e a autoestima, a APPAI, através deste benefício, custeia 01 (um) ingresso para acesso/entrada por filiado 
(associado colaborador, beneficiários dependentes e/ou agregados), sendo limitado a um total de até 03 (três) ingressos por 
grupo familiar (mesma matrícula na APPAI) para o evento escolhido, de acordo com a data disponível e com a quantidade que 
foi disponibilizada pela produção do evento ou estabelecimento. No primeiro trimestre, ainda em tempos de enfrentamento da 
pandemia, apesar da expectativa de início da vacinação, a única atividade no formato presencial foi realizada em parceria com 
o Rio Scenarium Pavilhão Cultural, com samba e feijoada. No formato on line, em fev/21, foi realizado um “tour virtual”, produzi-
do pela escola de samba Grande Rio, tendo sido realizado diretamente do barracão da vice-campeã do Carnaval carioca 2020, 
através da parceria do Carnaval Experience. Além da interação dos participantes, ao final da experiência, os beneficiários par-
ticiparam de uma Oficina de confecção de adereços para o Carnaval. Com o avanço da vacinação, a retomada dos eventos 
presenciais foi o momento de apresentar as Experiências Esportivas, Gastronômicas, Agitô Club e os Shows. E, assim, apro-
veitando o período das Olimpíadas, foi dado início às Experiências, Esportiva, em família, com a visita ao Campo Olímpico de 
Golfe que incluía uma oficina para degustação da atividade. Essa parceria estendeu-se até o mês de outubro. No segundo se-
mestre, na comemoração dos 35 anos da Associação, foi realizada a Experiência Gastronômica, com parceiro do Benefício, Rio 
Scenarium. E foram 25 eventos. Em setembro, visando o período das férias, com a proximidade do verão, foi ampliada a parce-
ria com Ecolounge Barra Beach Clube, mais uma opção de lazer no formato de clube, Day Use, ida à praia com conforto, esta-
cionamento, parque infantil, bar, banheiros e vestiários. Foi garantida a disponibilização familiar aos que procuraram o espaço 
de convivência e entretenimento. Em novembro, com o avanço da imunização, novas regras de flexibilização em nosso es-
tado e controle de acesso através do passaporte de vacinação nos grandes espaços, foi possível retornar com o Agitô Shows. 
A retomada foi através da parceria com a Jeunesse Arena. Para encerrar o período, foram realizados 03 (três) eventos noturnos 
de Pré-Réveillon, com o Rio Scenarium Pavilhão Cultural. 

Consolidado Appai Agitô /2021:
2021 Eventos Parceiro Expectativa da parceria p/2022
Carnaval Experience 02 Carnaval Experience Ok
Experiência Gastronômica 26 Rio Scenarium Encerrado
Experiência Esportiva 31 Golfe Encerrado
Eventos Noturnos 3 Rio Scenarium Encerrado
Agitô Club 45 Ecolounge Ok
Agitô Shows 3 Jeunesse Arena Ok
Total 110
Em 2021, foi cumprido o Regulamento do Benefício, componente do chamado Sistema de Beneficiação, proporcionando qua-
lidade de vida, lazer, bem-estar, saúde mental, entretenimento, novas experiências, desenvolvimento pessoal, cultural e profis-
sional aos integrantes do Quadro Associativo. Expectativas Appai Agitô 2022: • Experiências Gastronômicas – Circuito das 
Feijoadas e outras experiências; • Experiências Esportivas – ampliar modalidades esportivas; • Objetivo – Copa do Mundo – 
nov/22; • Agitô Show – ampliar parceria em outras regiões, novos espaços e casas de shows como Espaço Hall, Via Music, Ri-
balta e Vivo Rio; • Agitô Club – Outros espaços de Clubes; • Outras Experiências de entretenimento para o público infantil; •  
Carnaval 2023. O Benefício pôde contar com a colaboração de outros setores como, por exemplo, Comunicação, Audiovisual, 
Eventos, Suporte, Redes, TI, Indicadores, RH, Financeiro e Jurídico. l) Benefício Bom Espetáculo: Conforme previsto em seu 
Regulamento, este benefício tem como propósito estimular e apoiar, através da arte cênica nos diversos gêneros teatrais, o 
enriquecimento do repertório intelectual e cultural dos associados e beneficiários da Appai, através de estabelecimentos cultu-
rais localizados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, além de fomentar o acesso às histórias e culturas diversas, 
estendendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes do Quadro Associativo. No primeiro se-
mestre de 2021, ainda em meio às restrições devido à pandemia da Covid-19, a APPAI deu continuidade à algumas atividades 
online como as aulas do projeto de Oficinas de Teatro, as vídeo chamadas do Appai kids também em forma de campanhas com 
personagens diversos (além do parabéns) para os beneficiários de 2 a 11 anos, os espetáculos síncronos (ao vivo e online) na 
plataforma do Zoom e vídeos de espetáculos disponibilizados no Portal do Associado (Appai on), mantendo a fruição do bene-
fício aos associados e seus beneficiários na segurança de suas casas e, inclusive, alcançando regiões que não há, pelo menos 
suficientemente, equipamentos culturais ou escolas de teatro. No segundo semestre, diante da flexibilização e liberações dos 
órgãos e autoridades locais e com a reabertura de alguns teatros e escolas de teatro, foi possível realizar o retorno das atividades 
presenciais com a disponibilização de espetáculos na programação do Bom Espetáculo e a abertura de novas turmas das Ofi-
cinas de teatro, sendo certo que foi realizado o acompanhamento deste retorno e a verificação do cumprimento de todos os 
protocolos sanitários informados pelos parceiros. O feedback através de relatos do nosso quadro associativo visto em pesqui-
sas (textuais espontâneos) e avaliações no Portal do Associado é de que a Appai, através do benefício Bom Espetáculo, contri-
buiu para transformar os momentos de stress e readaptação a novos comportamentos e rotinas, com entretenimento, alegria e 
novos conhecimentos, auxiliando no equilíbrio da saúde mental e na integração dos associados e suas famílias. Ciente do papel 
social da Appai em manter o equilíbrio social e ser agente de transformação, há que se destacar também o quanto a Appai cola-
borou com todos os profissionais envolvidos com a cultura, fossem eles atores, produtores, instrutores ou profissionais dos 
bastidores, bem como com os próprios teatros/ escolas de teatro e suas camadas administrativas e/ ou operacionais, através 
das parcerias. Assistência Presencial e Online: O Benefício, através da disponibilização de ingressos para a programação de 
espetáculos teatrais, disponibilizou, nos termos do pertinente Regulamento, 145 espetáculos, sendo destes, 13 com transmis-
são online, assistidos através da plataforma Zoom, podendo se destacar o “Quero ser Renato Russo”, que marcou os 25 anos 
da morte do cantor e o “Eu, Clarice”, marcando o centenário de Clarice Lispector. Nos espetáculos presenciais, os gêneros que 
se mantiveram como destaques em 2021 foram: Infantil, Comédia e Musicais apresentados em regiões como Gávea, Centro 
do Rio, Campo Grande, Cachambi e Barra da Tijuca. Havendo que se destacar a continuidade da parceria com grandes teatros 
como Riachuelo e Miguel Falabella. No Appai on (conteúdos disponibilizados no Portal do Associado), foram 30 vídeos disponi-
bilizados, gerando interesse aos associados e seus familiares, com cultura, lazer e entretenimento com segurança e comodida-
de. Garantia nas Regras de utilização do Benefício. Importante salientar que, por conta das melhorias e alinhamento das 
regras implementadas pelo Appai Digital, foi possível garantir a fruição do Benefício pelos aos associados interessados, dentro 
dos limites estabelecidos em regulamento. Mantendo a assistência direcionada ao público infantil. Sempre com o intuito de 
atender a todo o Quadro Associativo, e sempre consoante com os objetivos do benefício disponibilizado pela Associação, que 
fez com que houvesse a iniciativa de procurar, no parceiro, novos personagens, figurinos e ações, o Benefício manteve o cuida-
do com a essência das propostas para o público infantil, através do projeto APPAI KIDS. O projeto, idealizado pela APPAI em 
2020, através do Benefício Bom Espetáculo e desenvolvido com a parceria da Ymbu Entretenimento, foi mantido em 2021. O 
objetivo desta parceria é proporcionar para os beneficiários de 2 a 11 anos de idade, nas datas de seus aniversários, as felicita-
ções pelo dia transmitidas por personagens de histórias infantis e/ou super-heróis, tendo surgido, assim, a live personalizada do 
“PARABÉNS APPAI KIDS”, com acesso, durante o mês, do aniversariante, ao serviço “Assinatura Digital Premium” da parceira 
Portal Momento Criança. Além disso, o parceiro “Momento Criança” disponibilizou 3 vídeos exclusivos para o ambiente de víde-
os no Portal do Associado e, conforme o regulamento respectivo, realizando 27 campanhas também no Portal do Associado. 
Por meio dessa disponibilização, crianças conversaram com os Personagens Peter Pan, Sininho, Homem Aranha, Rapunzel, 
entre outros, através de vídeo chamadas realizadas pelo aplicativo Whatsapp. Conteúdo e Apresentações das Oficinas de 
Teatro. Nos meses de fevereiro e março de 2021, foram realizadas as “Oficinas de Verão” dentro do projeto de Oficinas de tea-
tro. Foram 15 atividades no formato online como: interpretação para o teatro virtual, a história da arte, canto e leitura dramatiza-
da, trazendo algumas degustações de conteúdos e um “esquenta” para as aulas regulares das oficinas de teatro. Essa foi uma 
das expectativas do Benefício e projeto para 2021. Nos meses de agosto e dezembro, os associados participantes das oficinas 
puderam testar seu aprendizado através de apresentações realizadas no aplicativo Zoom (para as turmas no formato online) e 
nos teatros Ipanema, Henriqueta Brieba e Sylvio Monteiro (para as turmas em formato presencial). Outra expectativa e projeto 
realizados. As inscrições ocorrem dentro do Portal do Associado. Foram 9 turmas no formato presencial e 127 no formato online. 
Além disso, os conteúdos das vídeo aulas disponibilizadas no Appai on continuam sendo utilizadas pelos instrutores e associa-
dos, servindo de apoio aos participantes das oficinas. Destaques do Bom Espetáculo. Os convidados pelo Bom Espetáculo 
foram, na Programação da Appai: Cláudia Ohana, Juliana Knust, Rafael Portugal, Gabriel Louchard entre outros. Os instrutores 
das Oficinas de Teatro foram homenageados no Encontro de Educação realizado pela Appai em outubro, através do instrutor 
que representou o projeto. Parcerias internas: • PPAS – em torno de 150 vídeo chamadas para as crianças do Hemorio (de 
maio a dezembro/2021); Expectativas do Bom Espetáculo para 2022: • Resenhas, informações culturais e conteúdo audio-
visual cultural, informativo e divertido, que gere integração e informação ao quadro associativo através do Bom Espetáculo; • 
Ampliar e Diversificar a Assistência do Benefício com outros teatros, chegando em Itaguaí, Volta Redonda e outras regiões; •  
Melhorar a informação e o acesso ao Appai Kids, entendendo a importância da oportunidade para os beneficiários/crianças; • 
Continuidade e ampliação das Oficinas de Teatro em novas regiões (São Gonçalo, Guaratiba, Campo Grande e Jacarepaguá); 
• Continuidade das apresentações das Oficinas de Teatro melhorando e ampliando o apoio e a qualidade das mesmas; • Reto-
mar o Projeto Aquele 1% (espetáculo Social) em parceria com o PPAS; • Incentivar e fomentar apoio à cultura, entretenimento 
para qualidade de vida, retomando o apoio a eventos e festivais culturais. Diante do cenário de mudanças, esperanças e rea-
daptações, 2021 foi um ano de amadurecimento com união, inovação e criatividade, com ampliação e diversificação do benefí-
cio que permitiu o cumprimento do Regulamento do Benefício, disponibilizando qualidade de vida, tendo em vista o benefício 
estar relacionado ao lazer, ao bem-estar, à cultura, ao aperfeiçoamento contínuo, ao acesso à informação e ao desenvolvimen-
to pessoal e profissional dos integrantes do Quadro Associativo. m) Benefício Minha Escolha: O Benefício “Minha Escolha!” 
foi idealizado com intuito de proporcionar ao quadro associativo acesso a uma variedade de serviços digitais prestados por di-
versos segmentos (figurando a Appai como contratante), desde o entretenimento, como filmes, séries, músicas, documentários 
e podcasts por meio de plataformas de streaming, até mesmo serviços que facilitam o dia a dia da sociedade em geral. Conta 
com o incentivo da democratização da internet e o exponencial surgimento de variados serviços digitais, estando voltado ao 
associado colaborador e, indiretamente, seus respectivos beneficiários (por conta da possibilidade do acesso através do titular 
da matrícula). n) PPAS - Programa de Projetos e Ações Sociais: Considerando que o Programa de Projetos e Ações Sociais 
(PPAS) tem como base do seu exercício o desenvolvimento de atividades sociais voltadas para subsidiar melhorias na qualida-
de de vida da população que está em situação de vulnerabilidade social, o mesmo sempre teve, indubitavelmente, natureza de 
caráter social. O PPAS da APPAI contempla uma expressiva parcela da sociedade, proporcionando a transformação social de 
diversos grupos com várias necessidades e atenção identificadas. Através deste Programa, a Associação estimula e promove 
a solidariedade, o voluntariado educativo institucional bem como o trabalho voluntário. Através de vários projetos dentro deste 
Programa, a Associação também fomenta a promoção de ações e hábitos que possibilitam a sustentabilidade em todos os as-
pectos da vida, a inclusão social, a acessibilidade etc. A APPAI, no exercício da sua representatividade como Entidade de utili-
dade pública do 3º setor, tem total ciência da importância da manutenção e do desenvolvimento deste Programa. Por isso, a 
Entidade possibilita, em cada exercício, que o Programa receba novos projetos, ações e campanhas. Esta atuação está dentro 
das finalidades Associativas, tendo a APPAI a missão de colaborar pela melhoria do cenário atual da desigualdade social. Em 
2021, a Appai se manteve sólida com compromisso social em meio a uma pandemia (mesmo que em menor escala), reforçan-
do a promoção do trabalho social voluntário entre as instituições parceiras atendidas pelo Programa de Projetos e Ações Sociais 
(PPAS), estimulando indiretamente, multiplicadores na otimização, formação e prática da inclusão social. À medida que esse 
movimento solidário socioeducativo avança em números e em engajamento, com ideais que visam alcançar uma gama cada 
vez mais expressiva de cidadãos menos favorecidos, a Appai reafirma o seu compromisso na busca incansável por uma socie-
dade mais justa e igualitária. No período em comento, foram doadas/arrecadadas cerca de 93.053 latas de leite, para 57 insti-
tuições cadastradas, favorecendo 31.017 pessoas dentre elas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famí-
lias em situação de vulnerabilidade social.
Meses Quantidade
Março 10.423
Abril 8.048
Maio 9.486
Junho 6.608
Julho 10.420
Agosto 5.588
Setembro 10.630
Outubro 5.878
Novembro 11.191
Dezembro 14.781
Total 93.053
Diversidade de atuação: 
Em 2021, em consequência da pandemia, houve diversificação na forma de atuação da Appai nos projetos e programas so-
ciais sob o ideal da transformação social, com atuação em diversas áreas, no apoio de projetos e programas sociais, trabalho 
em rede, tudo para o desenvolvimento sustentável de comunidades. 1. Principais Projetos Desenvolvidos pelo PPAS. 1.1 
Programa Nutrindo. Objetiva oferecer um complemento alimentar seguro e adequado, de alto valor nutritivo, para crianças, 
adolescentes e idosos de baixa renda ou em situação vulnerável de saúde, sabendo, a entidade de utilidade pública, do fato de 
que a população do estado do Rio de Janeiro registra um dado alarmante: mais de meio milhão de pessoas sobrevive abaixo 
da linha da pobreza. Fato que traduz múltiplas privações no acesso a bens e serviços, refletindo, intrinsecamente, no processo 
saúde- doença. A desnutrição e a exclusão social são problemas que movem a Appai para o atendimento adequado dessa 
demanda através do Projeto Nutrindo, que, por sua vez, visa atender diversas organizações sem fins lucrativos, contribuindo 
para a suplementação alimentar. Em 2021, além desse desdobramento colaborativo, a Appai inovou com iniciativas que pu-
deram favorecer seus beneficiários e, ainda, o público geral, permitindo que seus eventos online pudessem ser acessados por 
qualquer pessoa, através das redes sociais. As instituições favorecidas por essas doações são cadastradas no Programa Nu-
trindo, com diferentes áreas de atuação, com públicos bem diversificados com atendimento à crianças, adolescentes e idosos, 
pessoas com deficiências, famílias em estado de vulnerabilidade social, sendo elas:

Instituições Programa Nutrindo
1 ACAM
2 AMAAB
3 Amac
4 Amuig
5 Associação Benefic. de Combate ao Câncer - Rio Abrace
6 Associação Cine & Rock
7 Associação Deus Cuida de Mim
8 Associação União e Paz
9 Batel
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Instituições Programa Nutrindo
10 CAAAIDS - Centro de Atenção e Atendimento Aids
11 Casa de Apoio à criança com Câncer
12 Casa de Recuperação Valentes de Davi
13 Casa São Francisco de Assis
14 Centro Comunitário Parque Unidos do Acari
15 Centro Espírita Casa de Jesus
16 Centro Social Caminhos do Bem
17 Chocobim
18 CIACA
19 Comitê Mulheres Virtuosas
20 Creche Alegria das Crianças
21 Creche Amanhecer
22 Creche Cantagalo
23 Creche Iracema Garcia
24 Creche Mães trabalhadoras
25 Creche Sossego da Mamãe
26 Creche Tia Anastácia
27 Creche Vitória Régia
28 Cruzada do Menor - Emilien Lacay
29 Cruzada do Menor - Plantando o Amanhã
30 Disque Denúncia
31 Femucoop
32 Fraternidade Assistencial Cristã - Creche Nosso Ninho
33 Fraternidade na Rua
34 Gem Paz
35 Grupo Nosso Ritmo
36 Hemorio
37 Hospital Nossa senhora do Loreto
38 INACRE
39 INCA
40 Instituição Maria de Nazareth - Casa da Mãe Pobre
41 Instituto Lar do Sonhos
42 Lar de Frei Luiz
43 Mão Amiga Lutando pela vida
44 Movimento de Mulheres de Apoio Humanitário
45 Movimento de Mulheres do Parque Horácio
46 ONG ALFA
47 ONG G7
48 Projeto Pérolas
49 Projeto Recriando Raízes
50 Projeto Social Escola Bíblica da Tia Lídia
51 Projeto Resgatando Vidas Já
52 Resgatando Vidas
53 São Martinho
54 Semeando o amanhã
55 Sim Eu Sou do Meio
56 Sociedade Bíblica do Brasil
57 União de Mulheres Pro Melhoramento da Roupa Suja
1.2 Cesta Alimentícia. Através do programa, Disque Denúncia, Inca e Sape recebem mensalmente as cestas que são com-
postas de acordo com as necessidades de seus usuários. Mais de 30 toneladas de alimentos foram doadas às pessoas em 
situação vulnerável, socialmente e em razão da saúde. 2. Programas de Apoio à Saúde. 2.1 Vozes do Coração. Compre-
endendo o conceito de saúde alinhado à perspectiva da OMS (Organização Mundial da Saúde), como o “estado de bem-estar 
físico, mental e social do indivíduo...”, a Appai, através do apoio a esse programa, se propõe colaborar, por meio da arte, da 
música, do instrumento e do canto, levando conforto e alegria aos pacientes em internação. A mente e a psique fortalecida 
têm importante papel na recuperação do doente. A música possui a capacidade de fazer a pessoa refletir, animar-se, trazendo 
novas possibilidades. Através dela, o projeto, que conta com a parceria da Appai, tem levado aos hospitais do Rio de Janeiro 
alegria, conforto, estímulo e até novas perspectivas aos pacientes em convalescência, aos familiares, acompanhantes e equipe 
médica. A proposta do projeto é a humanização do ambiente hospitalar e levar, através da música, esperança e conforto a pes-
soas convalescentes. Atualmente, o projeto é atuante em 7 hospitais na cidade do Rio de Janeiro. Assim como o ano de 2020, 
o ano de 2021 foi um ano que as reinvenções das ações continuaram, devido à pandemia do novo coronavírus (mesmo que 
em escala menor). No mês de novembro, foi possível retornar a alguns hospitais presencialmente. Com relação às ações, há 
que serem destacadas da seguinte forma: Parte 1: Ações Remotas. - De vídeos completamente produzidos pelo programa: 
gravações de áudios, imagens, edições, etc.; - Inclusão de outras pessoas em ocasiões especiais: contatos, autorizações, 
orientações, envio e recebimento de materiais, etc.; - Postagens periódicas nas redes sociais da Appai; - Participação em Lives 
etc. Parte 2: O Retorno aos Hospitais. Após as duas doses da vacina em cada componente do grupo e do retorno de alguns 
hospitais com os projetos anteriores à pandemia, houve a volta presencial através do Projeto Cantando Esperança em alguns 
hospitais, como: Gaffrée e Hemorio. 2.2 Morhan. A hanseníase é um problema de saúde pública por ser infecciosa, mas tendo 
tratamento e cura. Atinge os nervos periféricos (nervos dos movimentos) das mãos, braços, pernas e pescoço. Trata- se de uma 
doença transmitida por via respiratória. Com objetivo de minimizar esse índice, o Movimento de Reintegração das Pessoas 
Atingidas Pela Hanseníase (MORHAN), em parceria com a APPAI, vem unindo esforços e, através do Projeto Teatro Bacurau 
Morhan, essa brilhante parceria tem permitido transmitir informações corretas sobre a doença, formas de tratamento, seus 
mitos, preconceitos e cura. O Morhan desenvolve suas atividades em face da eliminação da Hanseníase, através de atividades 
de conscientização e foco na construção de políticas eficazes para a população. A visão do Morhan é continuar sendo a refe-
rência em levar a sociedade informações sobre a hanseníase, e apoio a pessoa atingida pela doença e ainda tornar o Brasil, 
referência no tratamento e respeito dos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase, por isso a importância das 
parcerias, como a da Appai, para que seja minimizado esse quadro. A hanseníase é uma doença negligenciada, que necessita 
que a população tenha acesso às informações corretas sobre a mesma, com objetivo de que os usuários cheguem às unidades 
de saúde para o diagnóstico na fase inicial e não desenvolvam sequelas. Por esse motivo, o Movimento de reintegração das 
pessoas atingidas pela hanseníase - Morhan em parceria com a APPAI, com a união de esforços, e através do Projeto Teatro 
Bacurau, vem alcançando resultados satisfatórios, tanto na área da capitação de profissionais como nas ações de educação 
popular em saúde com as comunidades, contribuindo assim para a detecção de novos casos de hanseníase, no tratamento, 
na cura e na prevenção de incapacidades. Em 2021, ainda devido ao impacto da pandemia (mesmo que em escala menor), as 
ações foram realizadas sem violar as medidas de proteção sanitária; porém, sem deixar que a hanseníase fosse esquecida, 
principalmente pelo poder público. O Projeto Teatro Bacurau em parceria com o Morhan Estadual do Rio de Janeiro, Morhan 
Nacional, Secretarias municipais de saúde e Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro somaram esforços para realizar 
capacitações de profissionais de saúde, visitas aos Programas municipais de Hanseníase para articulação e apoio nas ações 
municipais, distribuição de material informativo, visitas às unidades de saúde e acolhimento aos usuários, assim como a con-
tinuidade de suas atividades online. Nas ações da parceria foram distribuídos o quantitativo de 12.600 panfletos informativos, 
cujas atividades contribuíram para a detecção de novos casos da doença (06 casos no município de Cabo Frio, 01 caso no 
município de Iguaba Grande, 29 casos no Município de São Gonçalo, 01 caso no Município de São Pedro da Aldeia, 01 caso no 
Município de Belford Roxo e 01 caso no Município de Seropédica). 2.3 Benefício Bom Espetáculo. Contando com a parceria 
do Benefício Bom Espetáculo, o PPAS proporcionou às crianças internadas na enfermaria pediátrica do Hemorio um momento 
lúdico, onde as mesmas receberam ligações de chamada de vídeo de diversos personagens infantis, que se revezavam todas 
as quartas-feiras. 3. Programa APPAI Sustentável. 3.1 Sacolas de ráfia. Estendendo suas ações socialmente responsáveis, 
a Appai doou para o Incavoluntário (Hospital do Inca), Sociedade dos Amigos da Pediatria do Hospital Gaffrée e Guinle (SAPE), 
Disque Denúncia, sacolas retornáveis para serem utilizadas juntamente com as cestas alimentícias doadas pela Ap pai. Impac-
tando positivamente a sociedade com ações sustentáveis de redução de lixo.
Sacolas de ráfia Número de Sacolas
Incavoluntário 1200
Sape 360
Disque Denúncia 792
Total 2.352
3.2 Reciclagem eletrônica. Em 2021, 10 computadores em perfeito estado foram doados para Projeto MENINAS CIENTIS-
TAS DA FRANCIS HIME. O referido projeto será desenvolvido a partir de Oficinas de Robótica, de modo a despertar o gosto 
pelo fazer científico nas alunas da Escola Municipal Francis Hime. O Projeto Meninas Olímpicas tem como objetivo promover a 
efetiva presença de alunas da Educação Básica em atividades de Matemática, inclusive nas Olimpíadas escolares, visando a 
que se interessem e desenvolvam carreiras no âmbito científico e tecnológico. O projeto teve ainda como objetivo, a formação e 
o desenvolvimento profissional docente para o enfrentamento da questão de gênero e para promover o incentivo de estudantes, 
em particular meninas, para a carreiras em STEM. 4.1 Doação de alimentos perecíveis. Em março, a Appai doou 48 bande-
jas de filé de peito de frango e 5 chesteres, para 3 instituições cadastradas do Projeto Nutrindo, são elas: Projeto Semeando o 
amanhã – 16 kg de Filé de Frango; Associação Beneficente Resgatando Vidas - 16 kg de Filé de Frango; Creche Mães Traba-
lhadoras - 16 kg de Filé de Frango e 05 Chesteres.  4.2 Doação de utensílios de cozinha. A fim de possibilitar o aumento do 
armazenamento e da produção dos alimentos elaborados e servidos pela Instituição Fraternidade na Rua, a mais nova apoiada 
da Appai, recebeu, em forma de doação, 01 geladeira e 01 freezer (junto com seus suportes), 01 balança industrial, 01 cortador 
de frios industrial e 01 multiprocessador industrial. 4.3 Mc Dia Feliz. Em virtude da pandemia encetada no ano de 2020 que havia 
impedido a edição da campanha, a mesma foi retomada em 2021, tendo sido realizada em 23 de outubro de 2021. A Instituição 
favorecida pela Appai foi a Gem Paz (Grupo de Espiritismo e Magnetismo da Paz). 4.4 Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 
05 de junho de 2021, a Appai, através do PPAS, foi convidada a participar, juntamente com mais 03 voluntários do Mutirão de 
limpeza organizado pelo grupo Parque das Rosas em Evolução. A participação se deu com a limpeza da área que compreende 
os limites entre o Píer 1 e Píer 2 do Parque das Rosas, plantio das mudas de mangues e suporte com 1 balsa para limpeza do 
canal. A APPAI fez a doação dos equipamentos solicitados para realização desta ação: 5 Puças; 65 Luvas; 6 Vassouras para 
grama e jardim. 4.5 Presente de Natal para as crianças. Foi realizado, no Projeto Semeando o Amanhã, a campanha de 
apadrinhamento de Natal, onde os funcionários, voluntariamente, puderam presentear crianças de 02 a 05 anos de idade, com 
brinquedo, roupa e produto de higiene pessoal. 4. Conscientização. 4.1 Janeiro Roxo. A parceria entre o Morhan e Appai, 
através do PPAS, levou ações realizadas em praças públicas e unidades de saúde, além de oferecer capacitações, em 19 mu-
nicípios do Rio de Janeiro, contando inclusive com a participação do Teatro Bacurau, do Morhan. 4.2 Outubro Rosa. A Appai, 
através do PPAS, em parceria com a OSC Rio Abrace, apoiou a divulgação de vídeos de sensibilizações e conscientizações, 
onde profissionais da instituição abordaram o tema, aproveitando para mencionar os cuidados necessários aos pacientes. 
Esta instituição recebe mensalmente 510 latas de leite integral. 4.3 Dezembro Vermelho. Em comemoração ao Dia Mundial 
de combate ao HIV, a Appai, por mais um ano, consolidou sua parceria com o Centro de Atenção e Atendimento à Aids, dando 
oportunidade e apoio às pessoas envolvidas na luta contra o HIV, visando a compreensão do vírus como um problema de saúde 
pública global. O Programa de Projetos e Ações Sociais (PPAS) desenvolve suas atividades sociais, com o fito na qualidade de 
vida das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. No ano de 2021, foram mantidas as parcerias, com 
a inclusão de novas instituições nos Projetos. A Appai, através do PPAS, tem a intenção de desenvolver mais esses projetos.  
Para 2022, esse programa dará continuidade às ações e projetos previstos e executados em anos anteriores, com a realização 
de novas companhas em parceria com Instituições já cadastradas no Programa Nutrindo. Para o próximo período:
Projetos Síntese
Funcionário Sangue
 Bom

Ainda em virtude da pandemia, evitando aglomerações, o programa realizará ações de doação 
de sangue, porém com outra dinâmica, deixando de ser em conjunto, onde todos os voluntários se 
dirigiam em grupos, lançando a campanha da Semana do Doador Sangue Bom, onde o voluntário 
escolherá o local mais próximo de sua residência, dentro da semana desta campanha, onde poderá 
realizar a doação. Serão informadas algumas opções de hospitais, visando facilitar o deslocamento, 
mas o voluntário realizará a doação onde desejar, não sendo obrigatório realizá-la, considerando a 
relação de hospitais divulgada.

Programa Nutrindo A meta é atingir 80 instituições contempladas pelo programa.
Cesta básica As instituições como INCA, Hospital Gaffrée e Guile e Disque Denúncia, continuarão recebendo 

regularmente as cestas básicas doadas diretamente pela Appai.
Projeto Carioquinha O projeto apoiará 01 Projeto por semestre no decorrer do ano em questão.
Ação Transformadora Será mantido.
Vozes do Coração Será mantido, a partir da atualização do projeto solicitada pela Appai.
Morhan Será mantido.
Appai Sustentável Será ampliado.
Reciclagem Será mantido.
Projeto Appai é o Bicho Será mantido.
Natal das crianças Será mantido.
Conscientização Será mantido.
Ações Humanitárias Serão mantidas.
Novas Propostas. Para 2022, a APPAI reforçará seu compromisso social, contribuindo com Instituições e Organizações atra-
vés de seus Projetos Sociais, ressaltando e valorizando as parcerias com o objetivo de ampliar suas atividades sociais, com 
propostas nas áreas de Cultura e Lazer nas Praças, Meio ambiente e sustentabilidade, com a ideia da criação de um projeto na 
área de educação, com a formação de jovens, na tentativa de inserí-los no mercado de trabalho. Abaixo, os projetos para serem 
implementados: 1 - Projeto de formação Profissional para Jovens. Trata-se de uma filosofia de promoção do adolescente, 
voltada para o atendimento de jovens provenientes de lares carentes com vistas ao seu aproveitamento no mercado de trabalho. 
A Instituição ministra curso de 04 (quatro) horas diárias, seguindo seu currículo específico, proporcionando ao educando noções 
diversas através de aulas de éticas, postura, práticas de administração, noções de arquivamento de documentos, rotinas de 
escritório, reciclagem em cálculos aritméticos, técnicas de redação e ortografia, relações humanas com o cliente, acompanha-
das de palestras e atividades interativas. Tem por finalidade, a implementação de um programa de Qualificação Profissional 
dirigido aos alunos da Rede Estadual, no qual se pretende possibilitar a inserção no mercado de trabalho, onde o CIACA atuará 
como intermediária entre estes e as empresas com as quais manterá parceria, através do cadastramento dos alunos e oferta de 
estágios curriculares remunerados. Os cursos serão inteiramente gratuitos para os optantes. A meta é atender 20 jovens por 
mês, com carga horária de 112 horas mensais, mediante estudo psicossocial, educacional, viabilizando sua inserção no merca-
do de trabalho e melhorando sua qualidade de vida no seio familiar. Duração do Projeto: 12 meses. Pretensão de jovens forma-
dos ao final do projeto: 240. 2- Projeto de Desenvolvimento Sustentável. A proposta é realizar este projeto na comunidade de 
São Miguel localizada em São Gonçalo, próximo às margens da Baía de Guanabara. Neste local residem cerca de 200 famílias, 
em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Entre as Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, São Gonçalo 
possui o pior Índice de Desenvolvimento Municipal e Humano do país. A primeira fase do projeto servirá para se dar o suporte e 
orientação para regularização da Associação Representativa de Moradores de São Miguel, com o intuito de assegurar a legiti-
midade diante de possíveis parceiros e o pleito de melhorias para a Comunidade perante os órgãos públicos e privados. Por se 

tratar de comunidade com extrema necessidade, o trabalho junto à comunidade começaria com a doação de cestas básicas, 
através da Associação já regularizada, com objetivo de aplacar parte das necessidades de alimentação básica da comunidade 
local. Devido à natureza e ao potencial histórico-geográfico dessa Comunidade, seria priorizada a difusão de equipes de volun-
tários para a manutenção do equilíbrio ambiental da região e arredores, incluindo a limpeza de áreas marítimas e plantio de 
espécies nativas em áreas alagadiças de mangue, por conta de proximidade da Comunidade à APA (Área de Preservação 
Ambiental) da Ilha de Itaoca. Duração do Projeto: 12 meses. 3 – Projeto Caravana Cine & Rock de Cultura Urbana.  A propos-
ta é levar, através de sua unidade móvel “Cine & Rock Estúdio Móvel – Ônibus”, o fortalecimento e a valorização da sétima arte 
com a exibição de filmes curtas e longas de produção comunitárias, levando essas atrações a locais públicos como largos e 
praças de diferentes bairros dentro do município do Rio de Janeiro. As atrações em questão são: atividades de acesso à leitura 
(Sarau cultural e Distribuição de livros), Oficinas de perna de pau, Roda Cultural (batalha de rimas e poesias), apresentação de 
capoeira, shows da caravana cultural e exibições de filmes. A instituição se responsabilizará pelo fornecimento de todo equipa-
mento de som e vídeo. Como se trata de ações ao ar livre, em locais públicos, o público geral seria beneficiado, sem restrição 
de sexo, idade, crença ou classe social. Todas as atividades serão sem quaisquer custos aos usuários, desta forma, tornando o 
acesso à cultura totalmente gratuito. Ressalta-se que as ações desta instituição estão alinhadas com 7 dos 17 objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Duração do Projeto: 12 meses. Apresentações no mês: 2 (de 15 em 15 dias – aos finais 
de semana).  o) Programa “Saúde 10”: o Programa Saúde 10 desenvolvido pela APPAI tem como objetivo implantar ações de 
promoção de saúde e prevenção de doenças, contribuindo assim para a melhoria na qualidade de vida e no bem-estar do seu 
quadro associativo. É uma importante ferramenta de educação que auxilia na redução dos riscos à saúde através de atividades 
mensais (palestras, rodas, oficinas, dinâmicas, dentre outras) que proporcionam melhoria no modo de viver dos associados e 
beneficiários. O Programa é formado por uma equipe multidisciplinar que participa dos encontros com o respectivo público. As 
linhas de atuação do Programa são: sobrepeso e obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes, saúde da mulher, saúde do 
homem, saúde do idoso, saúde mental, saúde bucal e saúde do trabalhador. Atividades do Setor: •  Roda de Saúde, Encon-
tro Saúde 10 e Oficina de Psicologia: São atividades de palestras realizadas mensalmente e que objetivam a promoção para 
melhoria na qualidade de vida, bem como na atenção à saúde e na mudanças de hábitos prejudiciais aos indivíduos, através da 
informação com profissionais especializados. No ano de 2021, devido à suspensão das atividades presenciais pelo novo Coro-
navírus, não foram realizadas palestras presenciais. • Grupos de Sobrepeso e Obesidade / Hipertensão e Diabetes: São 
considerados grupos de riscos nos quais são realizadas atividades de palestras, oficinas e rodas de conversas pela equipe 
multidisciplinar do Programa com o objetivo de uma melhor qualidade de vida e, também, o fomento à conscientização de ade-
são ao tratamento. Os encontros ocorrem mensalmente, os profissionais desenvolvem uma prática educativa com temas como: 
nutricional dos alimentos, estímulo aos exercícios físicos, combate ao tabagismo e mudanças nos hábitos de vida. • Grupo de 
Nutrição e Meio Ambiente: Trata-se de um grupo de discussão para reflexão sobre os impactos da produção de alimentos no 
meio ambiente, na nutrição e saúde humana. Tem havido um crescente interesse da população em geral pela temática Trans-
gênico X Orgânicos. No entanto, é notável que existe grande dificuldade de compreensão sobre o tema, especialmente sobre 
os impactos à saúde que o agronegócio causa. A APPAI sempre teve uma política de proteção à saúde de seus colaboradores 
internos, através do fornecimento de alimentação orgânica, propagando esse conceito aos associados através do esclareci-
mento refletido. • Grupo de Climatério e Menopausa: Grupo criado para associadas que estejam vivenciando o período do 
climatério, menopausa ou que sofrem com os desconfortos desse período. O climatério é um fenômeno natural na vida da mu-
lher que marca o fim do ciclo reprodutivo, o Ministério da Saúde (MS) estabelece o limite etário para essa fase entre 40 a 65 anos. 
Após o climatério segue a menopausa, que marca um longo período de intensas alterações físicas e metabólicas que podem 
ser responsáveis pela deterioração da qualidade de vida. Por isso, é importante promover a saúde das mulheres no climatério, 
considerando as questões emocionais, biológicas, psicológicas e sociais. • Grupo de Memória: A memória é uma faculdade 
cognitiva extremamente importante porque ela forma a base para a aprendizagem, fazendo a retenção dos conhecimentos 
aprendidos. O número crescente de associados que se queixam de dificuldade e perda de memória durante ação multidiscipli-
nar, mostrou a necessidade da criação de um grupo com a proposta de trabalhar tanto a prevenção quanto a estimulação da 
função do cérebro tão importantes para uma vida com qualidade. • Projeto de Oficina Gestante e Bebê: Oficina criada para 
associadas que estejam vivenciando a gestação com até 21 semanas de gravidez, para associadas mães de recém-natos e 
associados cuidadores de bebês. • Ações na tenda em corridas: Em parceria com o Benefício Caminhadas e Corridas, a 
Appai, através do Programa Saúde 10, disponibiliza tenda para desenvolver suas atividades educativas e de orientação aos 
associados que participam das corridas com a participação da entidade. Os profissionais fazem aferição da pressão, pesagem 
e levantamento de indicadores de saúde através de questionários, divulgação e inscrição nas Rodas de Saúde e Encontros 
Saúde 10 e agendamento para avaliação multidisciplinar. Também são desenvolvidas Campanhas de Saúde que são ações 
educativas que têm por objetivo orientar os associados, divulgando informações para a promoção de saúde e qualidade de vida. 
Em 2021, por conta da pandemia, as corridas presenciais permaneceram suspensas, tendo sido implementadas as corridas 
on-line, em parceria com o Benefício Caminhadas e Corridas, com a produção de vídeos com dicas dos especialistas do Pro-
grama Saúde 10. • Orientação individual com equipe multidisciplinar: São realizadas ações de saúde aos associados com 
a equipe multidisciplinar. São orientações sobre alimentação, técnicas para relaxamento e combate ao estresse, realização de 
bioimpedância e plantigrafia, aferição de pressão, testes de glicose e triglicerídeos. São orientações feitas ao associado e, após 
essas orientações, o mesmo é informado sobre as inscrições nas palestras, sendo encaminhado para os grupos de doenças 
crônicas, caso seja elegível para participar. • Programa Saúde 10 nas Escolas: Ação de promoção de saúde e prevenção de 
doenças com o corpo docente e equipe de apoio nas escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro. Devido à suspensão das 
atividades presenciais, no ano de 2021, não foram realizados agendamentos para as escolas; contudo, em 05/10/21, o Progra-
ma Saúde 10, seguindo os protocolos de segurança à Covid-19, realizou uma ação na Escola Municipal Almirante da Costa 
Saldanha – Campo Grande em comemoração ao mês do Professor. • Podcasts: No período de janeiro a dezembro de 2021, o 
Programa Saúde 10 produziu 81 podcasts com dicas para os associados sobre os cuidados diários com a saúde. • Lives: Com 
a suspensão das palestras presenciais, a Appai, através do Programa Saúde 10, desenvolveu, no período de janeiro a novem-
bro 22, lives em parceria com diversos benefícios da Appai (Caminhadas e Corridas, Educação Continuada, Benefício Médico, 
Dança e Bom Espetáculo) e parcerias externas. Temas abordados nas lives: • Dinheiro e nossas emoções; • Saiba a diferença 
entre Alimentos Orgânicos e Alimentos Convencionais; • Dicas para manter os joelhos saudáveis e longe de lesões; • Suplemen-
tos: Mitos X Verdades; • Saúde da Mulher: A Dança e seus benefícios na promoção do bem-estar; • Osteoporose: Mitos X Ver-
dades; • Como lidar com o tédio através da contribuição do Teatro; • Hérnia de Disco: o que você precisa saber para prevenir; •  
A importância do intestino na qualidade de vida; • A importância do fortalecimento muscular para a qualidade de vida; • Dicas para 
ganhar massa muscular; • O poder da Influência; • Colesterol: Herói ou Vilão? • Alzheimer: o que você precisa saber; • Tipos de 
leite: entenda a diferença e qual escolher; • Pisada e Postura: Qual a relação?; • É possível reeducar o paladar?; • Os desafios 
da corrida de longa distância; • Acidentes domésticos: como preveni-los? • Afinal, glúten faz mal? • Como cuidar melhor da 
saúde em tempos de pandemia?; • Os segredos da longevidade. OBS.: Em razão da pandemia em 2021, mesmo em escala 
menor, muitas dessas atividades tiveram que ser suspensas temporariamente. Metas para 2022: Lançamento da Startup do 
Programa Saúde 10 com o objetivo de fomentar mais qualidade de vida para os associados através de vídeos com dicas dos 
especialistas, podcasts, artigos, divulgação das lives etc. Implantação no formato on-line dos grupos de sobrepeso e obesidade 
e hipertensão e diabetes no primeiro semestre de 2022. Além da ampliação de todas as atividades presenciais, quando estas 
efetivamente forem liberadas, ainda seguindo todos os protocolos de segurança e orientações do Ministério da Saúde. 05. 
APPAI como ente político privado – exercício do papel de pessoa jurídica na presentação e representação de sua co-
letividade: Informação transportada por ser registro Institucional. Como sempre registrado, há que ser memorado que 
neste tópico estão sendo reiteradas informações relevantes sobre a legitimidade da pessoa jurídica com relação à presentação 
e representação do Corpo Associativo, posto que inerente à natureza fática e jurídica próprias da Associação, absolutamente 
consagradas pelas práticas ao longo de quase 40 anos e, precipuamente, pela rígida e irreparável documentação oficial que as 
sustenta. Nessa realidade, esta Administração se reserva no direito de republicá-las, reafirmando, com veemência (diga-se de 
passagem), que a APPAI, nesse contexto, atua dentro da legalidade e legitimidade previstas tanto na Carta Política de 1988 (sob 
a égide das garantias e princípios incidentes na espécie), na realidade da lei material civil incidente bem como em consonância 
com seu no Estatuto Social, atos e normas estatutárias e regulamentares, na presentação dos associados nas celebrações de 
parcerias, nos contratos em geral com os prestadores, colaborares etc., sempre na defesa dos interesses legais, legítimos e 
convergentes dos seus membros, da coletividade. Nesta linha de raciocínio, a Associação reafirma que exerce (como sempre 
exerceu e sempre exercerá) seu papel de forma efetiva e participativa, pois tem plena consciência de que tem de cumprir as fi-
nalidades associativas previstas expressamente no Estatuto Social, sendo uma delas justamente a de presentar (em vista dos 
seus integrantes serem os mesmos que formam o Corpo da Instituição) e representar seus integrantes, cumprindo, seus asso-
ciados dirigentes eleitos, muito bem esta função estatutária, através da celebração de parcerias e/ou convênios após verificação 
das melhores condições de contratação, conforme as possibilidades dos filiados, preservando sempre o binômio custo-benefí-
cio. Outrossim, oportuno ratificar que a Associação, através de seus dirigentes associados (no exercício de suas respectivas 
funções estatutárias) fazem a defesa dos interesses da coletividade (nos estritos termos do art.5º, inciso XXI, da Constituição da 
República de 1988), marcando presença em audiências públicas, debates em diversos órgãos, em encontros de diversos seto-
res, em seminários, reuniões relacionadas aos benefícios colocados à disposição do Quadro Associativo, aos assuntos de inte-
resse da classe profissional etc. Portanto, mais uma vez, a Administração da APPAI reitera que em 2021 este exercício institu-
cional em prol dos filiados continuou sendo desenvolvido, inclusive com o apoio de outras Instituições representativas de todas 
as esferas. Neste sentido, é importante registrar algumas das parcerias mantidas e celebradas no ano de 2021, como a seguir:  
Parceria com a Operadora Notre Dame Interrmédica – Operadora contratada pela Associação, na qualidade de pessoa jurídica 
contratante para fornecer opções para o Quadro Associativo de Contratos Coletivos de produtos regulamentados de saúde; 
Convênio Academias em parceria com Gympass e Totalpass – O convênio Academias tem como objetivo promover saúde, 
qualidade de vida e bem-estar físico e mental por meio de parcerias ao seu quadro associativo. Atualmente, o convênio conta 
com as parcerias das empresas Gympass e Totalpass. Essas parcerias colocam à disposição dos associados e seus benefici-
ários uma ampla rede de academias e estúdios com diversas modalidades de atividades, de maneira presencial e online (aulas 
e personal trainers), além de oferecer uma suíte de aplicativos de bem-estar interrelacionados. Convênio SESC RIO – em 2021, 
o Convênio foi renovado, possibilitando outras alternativas para o Quadro Associativo. 06. Das Ações Educativas Relaciona-
das à Preservação Ambiental e à Sustentabilidade do Planeta: Informação transportada por ser registro Institucional 
Com relação a este aspecto, a APPAI, como tem feito ao longo do tempo, faz questão de consignar que também faz parte de sua 
política privada (em harmonia com a consciência internacional e assentada sobre a matéria) a defesa e salvaguarda da preser-
vação do meio ambiente. Nesse cenário, importante ressaltar que o processo de trabalho prático e educativo é feito não só com 
os funcionários/colaboradores internos, mas também com todos os colaboradores e parceiros externos que celebram relação 
material com a Entidade. Desta forma, mais uma vez, a APPAI, através desta Administração, reforça a importância da atuação 
de toda sociedade no sentido de estimular a mudança de hábito, especialmente no que tange ao consumo responsável e des-
tinação do lixo através da coleta seletiva (ou seja, com pré seleção de materiais recicláveis e orgânicos), a fim de preservar o 
meio ambiente e garantir a sustentabilidade do Planeta. Nesse sentido, a orientação da Associação sempre foi (e ainda é) no 
sentido de que todos devem participar, pois esta causa depende do esforço individual e coletivo. Por conseguinte, também em 
2021, a Associação deu continuidade às suas ações e campanhas voltadas para a orientação educacional de adoção de con-
duta e comportamento tanto dos cidadãos, pessoas físicas, como também das pessoas jurídicas no sentido de colaborarem 
efetivamente com o objetivo de diminuir os impactos provocados no ambiente pela própria humanidade, tendo viabilizado diver-
sos eventos com esta finalidade, inclusive com palestras e oficinas que reforçaram a filosofia adotada pela Instituição, indepen-
dentemente da situação caótica causada pela pandemia (mesmo que em menor escala em 2021), mas, sempre, com todas as 
diligências para implementação sob a salvaguarda de todos os cuidados e recomendações das Autoridade Públicas, notada-
mente as da área da saúde. Em outras palavras, a Appai sempre se preocupou em dar destinação adequada para seus acervos, 
objetos, utensílios, produtos em geral etc., fazer reaproveitamento, reutilização, reciclagem, priorizar o consumo inteligente e 
sustentável, direcionar adequadamente os resíduos em geral – domésticos, industriais, orgânicos –, encaminhar para institui-
ções especializadas em reciclagem todo material que possa ser reaproveitado, orientar para o consumo inteligente e adequado 
da água, da energia etc.; enfim, como de costume, as ações são sempre voltadas no sentido de demonstrar as preocupações 
e prioridades socioambientais bem como servir de modelo de sustentabilidade, já que este tema já adquiriu uma relevância 
social e de importância e atenção mundiais. É oportuno registrar que a APPAI tem e desenvolve alguns Projetos e ações voltados 
para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do Planeta, não só aplicados e praticados internamente, mas tam-
bém em parceria com outras Instituições, como os vários mencionados ao longo deste Relatório. Alguns destes projetos e ações 
foram relatados no tópico que tratou das ações do PPAS desenvolvido pela APPAI. 06. Setores Administrativos de Suporte 
e Ferramentas/Atividades e Processos Administrativos: Registre-se que, neste tópico, a APPAI passa a elencar algumas 
das providências e ações encetadas internamente para melhoria dos processos de trabalho, adequação das estações de tra-
balho, garantia da segurança na coleta e tratamento de dados de todos e demais melhorias e iniciativas para proporcionar e 
assegurar o acesso e a utilização efetiva de todo o Sistema de Beneficiação pelo Quadro Associativo bem como para o exercício 
das atividades associativas e alinhamento de todos os fluxogramas dos processos de trabalho executados na Instituição. No 
ano de 2021, houve a manutenção do Teletrabalho em função da Covid-19, sendo que o RH da Appai precisou desenvolver um 
trabalho próximo dos funcionários e das lideranças com o intuito de manter a cultura associativa, mesmo no ambiente remoto, 
que, por sua vez, trouxe muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios. 2- Projetos realizados em 2021: 2.1- Es-
trutura em Teletrabalho. Foram substituídos cerca de 95% dos computadores pessoais que ainda estavam sendo utilizados 
para o trabalho remoto, com a entrega de máquinas da Appai. Também foi criado um novo processo no qual um funcionário novo 
recebeu o equipamento antes mesmo de sua admissão. 2.2- Processo seletivo/ Desligamento/ Férias. Em 2021, manteve-
-se, em média, a mesma quantidade de funcionários de 2020. 2.3- #estamosjuntos. O estamos juntos é um canal que foi 
criado para aproximar os funcionários dos desafios incertos que a pandemia trouxe. Esse canal é composto por uma equipe 
multidisciplinar através dos setores de RH, Serviço Social, Saúde 10, Bom espetáculo e Comunicação Interna que visam trazer 
temas e assuntos de saúde para trabalhar com os funcionários. Os encontros aconteceram quinzenalmente às terças-feiras, 
das 8h30m às 9h30m, tendo sido realizados, ao longo do ano de 2021, aproximadamente 23 encontros. 2.4- Comunicação 
interna. A Comunicação interna é realizada através da plataforma Teams e SharePoint. No ano de 2021, foi descontinuada a 
antiga intranet para a plataforma SharePoint, onde, através dela, foi possível criar campanhas, pesquisas, passar comunicados 
e informações de engajamento como aniversários. Através das ações para gerar engajamento e a experiência dos funcionários, 
foi possível realizar a festa dos 35 anos da Appai virtual, com interação ao vivo e um show de talentos. Foram realizadas também 
11 grandes campanhas com interações dos funcionários, além de diversos informativos, convites para lives e palestras. 2.5- 
Treinamentos. Além dos encontros de treinamentos realizados através do canal do “estamos juntos”, foram reembolsados 
cerca de 12 treinamentos, sendo eles curso, faculdades e congressos externos no ano de 2021 e 75 cursos concluídos por 
funcionários na plataforma Iped do benefício Educação Continuada. 2.6- Projeto vida saudável. Durante o ano de 2021, o 
projeto vida saudável continuou, com o fito de proporcionar uma melhor orientação sobre os hábitos alimentares e de promover 
a atenção à saúde e à qualidade de vida dos colaboradores, através de ações socioeducativas e de encontros com rodas de 
conversas e palestras. No ano de 2021, foi realizada uma turma com duração de 4 meses. 2.7- Auxilio de Internet. Foi mantido 
o auxílio durante todo o ano de 2021. A ajuda de custo do Teletrabalho é um valor disponibilizado aos colaboradores que traba-
lham de casa, este valor é específico para auxiliar na conta da internet, luz, entre outros gastos. 2.8- Programa Jovem apren-
diz. O programa jovem aprendiz é um projeto que já acontece a bastante tempo na Instituição em parceria com os setores 
Serviço Social e Saúde 10, mas, devido às novas necessidades de distanciamento, esse projeto veio acontecendo no modelo 
On-line. Todos os encontros acontecem de forma online de 15 em 15 dias, às quintas-feiras através da plataforma Teams. 2.9- 
Campanha vacina da gripe. A fim de contribuir sempre com a qualidade de vida dos seus funcionários, a Appai oferece a vaci-
nação contra a gripe. Durante o ano de 2021, manteve-se a iniciativa. 2.10- Descrição de cargos/Treinamento. Em 2021, foi 
criado um projeto com uma trilha de aprendizagem com 7 encontros divididos em duas turmas, onde a liderança teve orienta-
ções para trabalhar melhor os seus times no formato Teletrabalho. 2.11- LGPD. Foi criado um comitê, onde o RH participa ativa-
mente, tendo sido feitas as seguintes ações: - Com o término do levantamento de acessos, o Ceti fez os devidos ajustes; - Foi 
feito todo um controle de treinamento sobre a Lei da LGPD tanto para os integrantes do comitê como para outros funcionários;  
- Foi iniciado o mapeamento de dados de todos os setores da Appai; - Foi realizada a revisão da política de segurança e do có-
digo de ética; - Foram lançadas campanhas informativas sobre a LGPD. 2.12- Envio da folha de pagamento para o E-social.  
De acordo com o projeto do Governo Federal criado por meio do Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, o setor de RH 
passou a enviar, a partir de 10/05/2021, todas as informações relacionadas à folha de pagamento através do sistema do E-so-
cial, pois este sistema garante a unificação dos direitos previdenciário e trabalhista dos empregados. Projetos 2022. 3.1- Estu-
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do para benefícios flexíveis. Algumas plataformas da atualidade possuem a opção de disponibilizar valores que podem ser 
direcionados a benefícios específicos escolhidos previamente pelo empregador. Assim, é possível mesclar vale alimentação e 
vale refeição, visando atender as diferentes necessidades e, ainda, dar a chance de o colaborador interno utilizar como desejar. 
A adoção ainda está sob análise. 3.2- Revisão da utilização dos benefícios para os funcionários. Após suspensão em razão 
da sabida pandemia, o estudo para o Benefício Boa Viagem em 2022 será retomado e ampliado para todos os benefícios da 
Appai. 3.3- Comunicação Interna. O projeto de comunicação interna para o ano de 2022 visa aproximar mais os funcionários 
através da ferramenta SharePoint. Para isso, será criado um planejamento anual com as datas e ações para serem trabalhadas 
durante o ano. 3.4- Continuação do #estamosjuntos. Os desafios para 2022 continuam, bem como o teletrabalho se manteve 
e, diante do cenário atual, o canal do #estamosjuntos ainda se faz necessário. O projeto visa trazer novos temas de acordo com 
as necessidades apresentas pelos colaboradores. 3.5- Treinamento. Será realizado um levantamento de necessidades de 
treinamento junto com os setores, a fim de promover um plano anual de treinamentos de acordo com a descrição de cargos. 
Para dar continuidade ao projeto de treinamento da liderança, foi proposto que todos os setores criassem um projeto de melho-
ria junto com a sua equipe para 2022. O setor de RH auxiliará e acompanhará os setores nesta jornada. 3.6- Avaliação de de-
sempenho. Em 2022, o setor de RH retornará com a avaliação de desempenho anual no formato de avaliação de 180º. Neste 
formato, haverá um momento de auto avaliação, avaliação gestor para funcionário e funcionário para gestor. O objetivo da 
avaliação de desempenho é a diminuição dos gaps entre a equipe e a realização de um plano de desenvolvimento. 3.7- Envio 
dos eventos de Segurança e Medicina para o e-Social. Seguindo o cronograma de implantação do e-Social a partir de janei-
ro/2022, o RH passará a enviar as informações de Saúde e Segurança no trabalho para o Governo. O sistema tem como finali-
dade substituir os atuais formulários utilizados para envio do Certificado de Acidente de Trabalho (CAT), do Perfil Profissiográfi-
co Previdenciário (PPP) e o monitoramento da saúde do trabalhador (ASOS- Atestado de Saúde Ocupacional), garantindo mais 
segurança e facilidade no envio das informações. Assim como em 2021, quando o setor de RH se aproximou ainda mais dos 
setores, trabalhando diversos assuntos relacionados à gestão frente ao desafio do teletrabalho, haverá a continuidade das ati-
vidades nesse sentido em 2022, seguindo o modelo de trabalho por projetos além da garantia do apoio à liderança frente aos 
desafios que, porventura, ocorram.  Tecnologias/Desenvolvimento - Aquisição de Material, Máquinas e Equipamentos. 
Setores: Assessoria TI, CETI, REDES, SUPORTE e IA. • Gestão, Requisitos, Testes e Desenvolvimento de Software. • 
[CETI] Boas Vindas # Melhoria e automação de todo o processo de boas-vindas Appai com a ferramenta Lead Lovers utilizada 
pela área de Comunicação. • [CETI] E-mail inteligente # Permitir que todos os e-mails realizados via sistema possuam um tem-
plate “vivo”, ou seja, possam ser trabalhados pela área de comunicação diariamente para que sejam enviados sempre com in-
formações atualizadas. Anteriormente, o mesmo era estático. • [CETI] Corrida Virtual # Melhorias realizadas nos processos 
sistêmicos do benefício Caminhadas e Corridas a fim de permitir a realização de corridas online. • [CETI] Doação online # Em 
parceria com a empresa De Castilho, foram implantadas integrações para que qualquer evento da Appai permita doação online 
de kits. • [CETI] Integrações Totvs # Devido à migração, foram iniciadas as integrações em relação ao Portal e sistemas admi-
nistrativos para que tudo funcione adequadamente. Continuidade no ano de 2022. • [CETI] Aplicativo Appai # Definição da ne-
cessidade de desenvolvimento de um próprio aplicativo. Já se encontra em fase de análise das propostas. • [CETI] Automação 
# Foram implantados novos projetos visando a automação de processos realizados manualmente na Appai. • [CETI] Aplicativo 
de Presença # Foram implantadas melhorias no aplicativo de presença para que passasse a ser utilizado pelos parceiros Appai 
na realização de eventos e aulas nos polos e espaços de dança. • [CETI] Appai Digital Segurança # Foram implementadas di-
versas melhorias no projeto a fim de atender algumas necessidades voltadas para a área de segurança de informações. Evolu-
ção para autenticação via rede social ainda em andamento. • [CETI] PERSUS # Desenvolvimento de melhorias para o atendi-
mento das exigências do Órgão Regulador do Setor Saúde. • [CETI] Benefícios # Padronização de regras e fluxo de inscrições 
via Portal do Associado. • [CETI] GymPass # Integrações sistêmicas com a plataforma. • [CETI] Appai Digital # Melhorias e 
Sustentação de toda a aplicação. • [CETI] LGPD # Ajustes de acessos dos filiados/benefriciários da Appai nas aplicações Appai 
de acordo com o levantamento encaminhado pelo RH. • [CETI] Médico e Odonto # Sustentação continua da aplicação. • [CETI] 
AgitoClub # Criação de novo módulo para a gestão do benefício. • [CETI] Arquitetura # Melhorias em toda a arquitetura de siste-
mas Appai a fim de buscar mais segurança ao ambiente. • [CETI] Segurança # Realização de Teste de Invasão junto à Clavis 
para maior segurança nas aplicações Portal do Associado, Colaborador e Appai Digital que hoje ficam disponíveis na internet. • 
[CETI] DevOPS # Implantação de novas features voltadas para processos de devops do CETI a fim de trazer maior inteligência, 
qualidade e agilidade ao desenvolvimento e implantação de software. • [CETI] UX # Foram desenvolvidas soluções orientadas 
à experiência dos filiados beneficiários da Appai. • [CETI] Agilidade # Desenvolvemos projeto com a Prime Up para Assessment 
da Maturidade Ágil Appai. Bons resultados e insights. • [CETI] Automação de Sistemas # Desenvolvimento do projeto junto à 
Prime Up para automação dos testes. • [CETI] Treinamento e Desenvolvimento # Solicitação de acesso à plataforma de cursos 
ao RH para desenvolvimento contínuo da equipe. • [CETI] GAP CIS Clavis # Implementação de ações corretivas ou preventi-
vas.. • [CETI] Melhorias no fluxo dos Benefícios Médico e Odontológico. • [CETI] Integração de todos os dados de envios de SMS 
e retorno com a plataforma Zenvia. • [CETI] Integração de todos os dados de envios de e-mail e retorno com a plataforma Send- 
Grid que é utilizada exclusivamente pelos sistemas da Appai. • [CETI] Criação de fluxo ETL do benefício Minha Escolha. • [CETI] 
Criação de fluxo ETL do benefício Appai Kids. • [CETI] Criação de fluxo ETL do benefício Seguros. • [CETI] Criação de fluxo ETL 
da parceria Sesc. • [CETI] Foi implantado o Monitoramento do banco de dados Cosmos DB com a empresa DataSide que pas-
sou a dar mais segurança às atividades deste novo serviço de nuvem. • [CETI] Habilitação dos recursos de Banco APML e 
APML_TES para Adequação de segurança de acesso a Dados LGPD. • [CETI] Migração de tabelas para o APML. • [CETI] In-
tegrações API Bitix. • [CETI] Análise e testes em plataformas de grande processamento de dados (BigData) : Azure / Azure Da-
taFactory / Azure DataBricks; • [CETI] Unificação de Datawarehouse (DWAppai e DwSIga); • [CETI] Arquivos de Importação 
para o Protheus. • [CETI] Reorganização dos arquivos internos do BD entre os HDs. • [CETI] Tunning de Querys. • [CETI] Repli-
cação em tempo Real de Dados entre Arquitetura ONPremise e Cloud (APDB e APDB Azure). • Infraestrutura. • [Redes e Su-
porte] Implantação Forticlient EMS # Administração e Controle dos equipamentos Appai alocados em Home Office. • [Redes e 
Suporte] Política de Backup Geral # Definição de novas políticas. • [Redes e Suporte] Gestão McAfee Epo # Necessidade de 
maior gestão da ferramenta para minimizar riscos. • [Redes e Suporte] Atualização Windows Server Ambiente Appai # Necessi-
dade de manter todo o parque de servidores alinhado às últimas versões estáveis de SO a fim de minimizar os riscos. • [Redes 
e Suporte] Implantação McAfee Epo # Reimplantação do Epo visando a versão mais nova da ferramenta e implantação de 
funcionalidades não presentes atualmente. • [Redes e Suporte] Atualização McAfee Epo # Mudança da ferramenta de Antivírus 
básica para uma ferramenta do mesmo fabricante mais alinhado às necessidades de proteções atuais. • [Redes e Suporte] 
Implantação WVD Azure # Melhoria do ambiente de desktops remotos no Azure utilizando serviço otimizado para acesso mas-
sivo de usuários. • [Redes e Suporte] Implantação do Qualys interno # Ferramenta Clavis que proporcionou maior visibilidade 
das vulnerabilidades existentes no ambiente. • [Redes e Suporte] Correção definitiva do serviço de Replicação SQL (Alway-
sON). • Parcerias. • [CETI] Levantamento de Requisitos e Gestão # Extensão dos serviços da Prime UP para análise e levan-
tamento de requisitos. • [CETI] Sustentação ETL # Com o crescimento de volume de demandas, serão buscadas empresas para 
apoio no desenvolvimento de soluções voltadas ao BI. Total de 4 em 2022. • [CETI] Desenvolvimento de Software # Busca por 
novos parceiros de desenvolvimento. Total de 4 empresas apresentadas. • [CETI] Testes de Software # Busca por novos parcei-
ros para desenvolvimento de testes. Total de 3 empresas apresentadas. • [Redes e Suporte] Expansão de serviços prestados 
pela Clavis. • [Redes e Suporte] Expansão de serviços prestados pela Teltec. • [Redes e Suporte] Entrada Infomach # Parceiro 
especializado na ferramenta de Antivírus Mcafee. • CETI. • Aplicativo Appai. • Integrações Totvs. • Aplicativo Appai Treinos. • 
Módulo de Gestão de Colaboradores. • Ajustes de Segurança nas aplicações. • Novas versões da TISS. • Continuidade da Au-
tomação de Testes com relatório diário após Night Build. • Integrações com a plataforma OAZES SIP e SIB. • Repaginada no 
Appai.ON novos objetivos. • Appai 100% Disponível (migração de serviços/aplicações para a nuvem). • Migração BI para o 
Azure. • Migração APDB para o Azure como BD Primário. • Curso de desenvolvimento seguro para funcionários da TI. • Curso 
de LGPD para funcionários da TI. • Contratação de plataforma para cursos e treinamentos da TI. • Appai Multicloud. • Parcerias. 
• Reavaliação de Terceiros para adequação ao Planejamento estratégico da Área de BI. • Estruturação da Arquitetura de Dados 
Para Área de BI e ML. • Contratação de nova empresa para o serviço de fábrica de software. • Contratação de nova empresa 
para o serviço de fábrica de testes. • Contratação de nova empresa para o serviço de Agile Coach para implementação do as-
sessment realizado pela Prime Up. • Infraestrutura. • Implantação do MFA. • Expansão da superfície de cobertura de eventos 
de segurança do Octopus. • Aumentar capacidade operacional e implantar visão de gestão da área de suporte. • Implantação 
de novos recursos de administração para ativos remotos . • Criação de um ambiente de trabalho híbrido. • Expansão do licen-
ciamento O365 para melhor administração e aumento de segurança. • Appai 100% Disponível (migração de serviços/aplicações 
para a nuvem). • Migração BI para o Azure. • Migração APDB para o Azure como BD Primário. Comunicação APPAI em 2021. 
Com a permanência da pandemia de Covid-19, e a chegada de suas variantes, a utilização dos canais digitais de comunicação 
com o associado se tornou ainda mais importante. Através desses canais (site, portal, youtube, facebook, twitter, linkedin, news-
letter), foi garantida a chegada do conteúdo dos benefícios antes presencial, agora de forma híbrida. Tais plataformas e seus 
respectivos conteúdos foram aprimorados de forma a facilitar ainda mais os acessos. Para isso, o setor ampliou ainda mais sua 

atuação, auxiliando os benefícios na produção de conteúdo, fazendo a curadoria de materiais e ajudando também na produção 
de conteúdo da plataforma interna (Portal do Associado), bem como podcasts para o site. Essa transposição garantiu que os 
associados e seus beneficiários permanecessem com acesso total aos benefícios com qualidade, dentro da realidade possível, 
de forma a atender satisfatoriamente o aumento pela busca por conteúdo da Associação. A permanência da pandemia também 
impulsionou o aprimoramento das transmissões ao vivo, tanto de cultura, como educacionais, como ainda aumentou exponen-
cialmente a quantidade de palestras, videoconferências, conteúdos relacionados à saúde e bem-estar em formato digital. 
LGPD. O site da Appai passou por mais melhorias e adequações, seguindo rigorosamente os critérios exigidos pela LGPD. Os 
demais Setores, quais sejam, Controle de Contribuição, Apoio ao Associado, Atendimento Presencial, Setor Financeiro e Con-
tábil, Indicadores, Pesquisa etc., também tiveram melhorias para o desenvolvimento de seus processos de trabalho e elabora-
ção de fluxograma das atividades e ações, para cada vez mais aperfeiçoarem o desempenho de suas funções e desenvolvi-
mento profissional e, assim, atender de forma eficiente e especializada aos anseios e necessidades do Quadro Associativo. 
Para tanto, foram feitas aquisições de sistemas/plataformas específicas, máquinas e equipamentos para automatização dos 
processos, realizadas compras de móveis apropriados em suas estações e ambientes de execução das atividades laborativas 
tanto em teletrabalho quanto para modalidade presencial bem como manutenção e revisão dos espaços de trabalho, inclusive 
investimentos em ergonomia e segurança. 07. Perspectivas, Programação e Objetivos Complementares para o ano de 
2022: Firma a Entidade de Utilidade Pública, mais uma vez nesse momento, uma vez que, ao longo de todo o presente Relató-
rio explicitou diversas metas e expectativas programadas para o ano de 2022, não só com relação ao Sistema de Beneficiação, 
mas também a todos os programas e ações sociais e assistenciais pela mesma desenvolvidos e, ainda, aos setores operacio-
nais da pessoa jurídica classista, que a programação da Associação, como sempre ocorre ao fim dos pertinentes períodos de 
apuração, é dar prosseguimento às atividades associativas, primando pelo aperfeiçoamento e desenvolvimento de todas as 
atividades criadas e desenvolvidas ao longo de quase quatro décadas com compromisso e transparência, sempre com a pre-
servação, continuidade e ampliação do Sistema de Beneficiação, dos Programas, das parcerias e convênios, respeitando es-
tritamente as políticas internas deliberadas e aprovadas pela coletividade, de acordo com todos os prognósticos ínsitos no seu 
Estatuto Social, precipuamente com os eleitos, pelo grupo profissional fechado, legal e legitimamente desde sua gênese, prin-
cípios e finalidades. Para 2022, a Entidade vai prosseguir com o planejamento de inovação e aperfeiçoamento da Beneficência 
prevista no artigo 40 do Estatuto Social, além da prática, como dito, das atividades de assistência social, razão pela qual exalta 
e estimula, cada vez mais, a aproximação dos integrantes formadores da APPAI, uma vez que, pelo exercício da leal e respon-
sável iniciativa (característica inerente à política privada praticada e incentivada), são sugeridos e desenvolvidos benefícios sem 
precificação, conforme as necessidades simples e cotidianas da coletividade, sabendo todos os membros do quadro associati-
vo que podem contar com as atividades, ações, projetos e parcerias desenvolvidos pela APPAI há quase 04 décadas. Por outro 
lado, a Administração da APPAI entender ser oportuno registrar a renovação do seu inquebrantável compromisso assumido 
com os pares bem como com a sociedade de seguir com o trabalho que vem sendo efetivamente realizado, sob a égide dos 
alicerce e princípio fundamental, as diretrizes e políticas privadas traçadas retro elencadas, precipuamente no que concerne às 
suas normas estatutárias, posto serem estas suas razões de nascimento e existência, uma vez que não se pode olvidar do fato 
de que são quase 4 décadas de efetivo trabalho e conquistas coletivas, sempre com muita satisfação e honra, com resultados 
positivos e grau de aprovação e satisfação, em geral, elevado, da coletividade, haja vista o ínfimo número de demandas levadas 
ao crivo do Poder Judiciário e/ou Órgão Administrativos. Sendo crucial também, como ocorre sempre nos momentos de registro 
das metas previstas e resultados alcançados, enfatizar que inclusive dentro desta pequena quantidade de Reclamante e/ou 
autores de demandas, a maioria continua sendo, interesse individual envolvendo objetos fora dos limites dos Regulamentos 
Coletivos deliberados e aprovados pela coletividade. Desta forma, é válido deixar cristalino e registrado, mais uma vez, que a 
preservação dos benefícios integrantes do Sistema de Beneficiação é meta certa a ser cumprida, assim como o aperfeiçoamen-
to e ampliação da Beneficência e de todos os demais sistemas operacionais internos da Entidade, já que, como dito anterior-
mente nos Relatórios dos outros exercícios, materializa o cumprimento efetivo das finalidades associativas previstas no Estatu-
to Social, assim também como é certa a necessária e indispensável, a honradez e integral adimplência de todos os 
compromissos e obrigações assumidas com os colaboradores internos (funcionários), colaboradores externos, conveniados e/
ou parceiros e demais credores e/ou contratados. A Administração reitera que a destinação dos recursos e aprovação de orça-
mentos e demais despesas são deliberadas e resolvidas, em consonância com as normas estatutárias e legais e, como previs-
to estatutariamente, de acordo com as necessidades essenciais e prioritárias da coletividade para o desenvolvimento e exercí-
cio das atividades associativas, respeitando sempre a suficiência dos recursos existentes disponíveis. A APPAI reitera a 
informação de que ao realizar a aplicação financeira de seus recursos, o faz, nos limites dos conceitos de operações de segu-
rança e de conservadorismo, sendo certo que, a variação ocorrida no período reflete a transferência de valores encontradas em 
disponibilidades para as aplicações financeiras que a entidade possui e, ainda, ocorre pelo fato de estarem as aplicações finan-
ceiras previstas no Estatuto Social da Associação como fonte de recurso para integralizar o Patrimônio Associativo e viabilizar o 
cumprimento das finalidades associativas, suportar as despesas extraordinárias (precipuamente provenientes da regulação do 
setor saúde), as eventuais ausências de recolhimento de aporte, as isenções de recolhimento (concedidas aos beneficiários dos 
filiados) etc.; enfim, suportar todos os custos, exclusivamente, vinculados às atividades associativas previstas na norma estatu-
tária. Sendo certo que esta previsão vai ocorrer sempre que houver resultado superavitário e depois de passar pela sequência 
das prioridades/preferências de direcionamento de recursos e/ou fundos de patrocínio e apoio aos programas sociais, em 
conformidade com o Estatuto Social. 08. Aspectos Finais – Agradecimentos r Fechamento do Documento. Pois bem, por 
derradeiro, essa Direção faz questão de asseverar que é com muita satisfação e sentimento de dever fiel e rigorosamente cum-
prido, ainda mais tendo sido, nos últimos tempos (assim como foram todos os setores da sociedade), desafiada por circunstân-
cias absolutamente excepcionais e de alto grau de complexidade e efeitos sócio-econômicos, que, em razão da competência 
de todos os colaboradores internos e externos e, precipuamente, da participação elevada e efetiva dos membros que consti-
tuem o quadro associativo, a Entidade alcançou resultados positivos no exercício em exame. Sem mais delongas, esta Admi-
nistração, conclui o presente documento com a convicção de que novas conquistas e realizações irão ocorrer no próximo ano. 
Destarte, esta Direção assegura, reiterando informações anteriores, que encerrou mais um exercício com a certeza de ter dire-
cionado as fontes de recursos adequadamente e de forma obediente às suas regras estatutárias, sempre em consonância com 
as decisões assembleares, também havendo que se evidenciar, por oportuno, que, em perfeita harmonia com o Estatuto Social 
(norma fundamental – ato jurídico perfeito salvaguardado constitucionalmente), os resultados superavitários serão (como sem-
pre foram) integralizados ao patrimônio associativo para garantir a existência da Associação e o cumprimento de todas as suas 
normas estatutárias, precipuamente as finalidades associativas. Razão pela qual, essa Direção ratifica que prosseguirá não 
medindo esforços para conquistar novos direitos para seu Quadro Associativo e materializar suas beneficências assim como 
assistências, sempre com o objetivo de preservar suas especificidades (particularidades), principalmente sua natureza jurídica 
que não pode ser suprimida ou mesmo alterada por prognóstico cogente de seu Estatuto Social. Nessa toada, também há que 
ser registrado o fato de que, mesmo diante do quadro sanitário grave vivenciado os longo dos últimos períodos, foi alcançado, 
através da leal, transparente e competente autoadministração que norteiam as ações da Entidade, um resultado superavitário, 
mesmo tendo o grupo classista resolvido, também neste exercício, que não haveria qualquer ajuste no valor das contribuições 
associativas, circunstância que, por consequência, sinaliza fortemente um ano próximo ainda mais repleto de realizações em 
prol de todo o grupo associativo bem como para aqueles que são assistidos pela Entidade. Em tempo, a APPAI atesta, como 
sempre, que este documento está sob a égide da idoneidade, transparência e legalidade, sendo o mesmo hábil e legítimo para 
produzir todos os efeitos legais e jurídicos oriundos das legislações pertinentes e incidentes no tipo de Pessoa Jurídica em que 
a APPAI se enquadra, inclusive, no que tange às certificações de utilidade pública municipal e estadual bem como a manutenção 
e continuidade da titularidade atribuída à APPAI pela relevância de suas atividades, ações, programas e projetos sociais preci-
puamente no que diz respeito ao cumprimento do comando normativo legal ínsito no artigo 8º, assim como para demonstração 
de atendimento das condições elencadas no artigo 9º, ambos dispositivos da Lei nº 120/79, bem como para as demonstrações 
suficientes e necessárias exigidas no Decreto-Lei nº 179/75. A Administração, neste ato, faz saber que este Relatório é peça 
acessória e complementar, fazendo parte integrante dos Relatórios e Demonstrativos financeiros e/ou contábeis apresentados 
bem como das notas explicativas e prestação de contas divulgadas e aprovadas na forma prevista na norma estatutária. A As-
sociação, através desta Administração, mais uma vez e como sempre o faz ao final dos períodos, agradece a todos pela partici-
pação e cooperação nas conquistas de 2021 e, desde já, conta com a colaboração, independentemente dos eventuais percal-
ços que podem ocorrer ao longo do tempo, com maior ou menor complexidade, de todos para continuarem participando 
efetivamente da vida dos Profissionais Educadores e seus familiares bem como com a tão desejada transformação social e 
consubstanciação das finalidades associativas legal e legitimamente prognosticadas. Esse é o Relatório. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. 
Administração. 

Julio Cesar da Costa - Diretor-Presidente
APPAI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais)BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021 (Em Reais)

Ativo 2021 2020
Ativo Circulante 462.508.789,21 394.530.937,84
Disponível 16.294.310,90 46.274.443,64
Realizável 446.214.478,31 348.256.494,20
Aplicações Financeiras 427.584.988,13 335.869.739,38
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 17.334.026,33 16.732.000,31
Aplicações Livres 410.250.961,80 319.137.739,07
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 9.779.861,77 9.631.590,37
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 9.779.861,77 9.631.590,37
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 2.185.227,09 1.717.814,29
Créditos Tributários e Previdenciários 649,64 63,03
Bens e Títulos a receber 6.663.751,68 1.037.287,13
Ativo Não Circulante 51.124.589,59 48.479.688,75
Realizável a Longo Prazo 34.026.282,74 30.000.476,61
Aplicações Financeiras 28.137.753,45 27.201.122,98
Aplicações Livres 28.137.753,45 27.201.122,98
Depósitos Judiciais e Fiscais 5.888.529,29 2.799.353,63
Imobilizado 16.758.211,12 17.919.468,01
Imóveis de Uso Próprio 15.269.506,57 16.152.758,42
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 15.269.506,57 16.152.758,42
Imobilizado de Uso Próprio 1.488.704,55 1.766.709,59
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos 1.488.704,55 1.766.709,59
Intangível 340.095,73 559.744,13
Total do Ativo 513.633.378,80 443.010.626,59
Passivo 2021 2020
Passivo Circulante 23.989.848,34 24.550.985,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 17.782.521,88 18.368.614,38
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 7.482.084,06 7.614.132,20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 13.924,37 16.638,06
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 5.816.088,84 5.436.918,02
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 4.470.424,61 5.300.926,10
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 77.963,97 85.531,19
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 77.963,97 85.531,19
Débitos c/Operad Assist Saúde Ñ Relac c/Plano de Saúde Provisões 174.762,23 -
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.206.412,16 1.188.262,71
Débitos Diversos 4.748.188,10 4.908.576,73
Passivo Não Circulante 38.464.166,44 34.551.225,68
Provisões 38.464.166,44 34.551.225,68
Provisões para Ações Judiciais 38.464.166,44 34.551.225,68
Patrimônio Social 451.179.364,02 383.908.415,90
Patrimônio Social 451.179.364,02 383.908.415,90
Total do Passivo 513.633.378,80 443.010.626,59

2021 2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 195.584.150,84 194.105.932,12
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 195.584.150,84 194.105.932,12
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 195.584.150,84 194.105.932,12
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (73.099.405,46) (59.645.181,56)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (73.932.620,64) (59.222.284,59)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados 833.215,18 (422.896,97)
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde 122.484.745,38 134.460.750,56
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde - -
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 102.205.472,84 90.975.195,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 102.205.472,84 90.975.195,81
Outras Receitas Operacionais - -
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (135.337,67) (5.077.762,84)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (73.188,78) (42.151,28)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (62.148,89) (5.035.611,56)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora (119.170.379,26) (119.157.396,38)
Resultado Bruto 105.384.501,29 101.020.787,15
Despesas Administrativas (57.949.813,02) (36.807.650,97)
Resultado Financeiro Líquido 19.836.259,85 7.863.474,43
Receitas Financeiras 22.500.628,45 11.304.320,80
Despesas Financeiras (2.664.368,60) (3.240.846,37)
Resultado Patrimonial - (21.708,56)
Receitas Patrimoniais - -
Despesas Patrimoniais - (21.708,56)
Resultado Antes dos Impostos e Participações 67.270.948,12 72.054.902,05
Resultado Líquido 67.270.948,12 72.054.902,05

2021 2020
Superávit do Exercício 67.270.948,12 72.054.902,05
Resultado Abrangente do Exercício 67.270.948,12 72.054.902,05

Patrimônio Social Déficits Acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 311.853.513,85 - 311.853.513,85
Superávit do Exercício 72.054.902,05 72.054.902,05
Absorção do Superávit 72.054.902,05 (72.054.902,05) -

Saldos em 31/12/2020 383.908.415,90 - 383.908.415,90
Superávit do Exercício 67.270.948,12 67.270.948,12
Absorção do Superávit 67.270.948,12 (67.270.948,12) -

Saldos em 31/12/2021 451.179.364,02 - 451.179.364,02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais)

Atividades Operacionais 2021 2020
Recebimento de Planos de Saúde 190.980.304,95 188.087.344,07
Resgate de Aplicações Financeiras 28.483.414,20 29.042.710,13
Outros Recebimentos Operacionais 104.705.126,46 88.636.328,18
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (166.191.284,68) (140.928.514,25)
Pagamento de Pessoal (10.458.846,43) (10.964.588,97)
Pagamento de Serviços de Terceiros (52.808.759,79) (43.377.933,15)
Pagamento de Tributos (12.888.928,28) (11.868.968,15)
Pagamento de Aluguel (431.197,70) (509.801,13)
Aplicações Financeiras (103.220.773,66) (69.700.480,86)
Outros Pagamentos Operacionais (7.712.424,90) (2.380.904,48)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais (29.543.369,83) 26.035.191,39
Atividades de Investimentos
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (436.762,91) (802.832,27)
Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (0,00) (217.449,25)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (436.762,91) (1.020.281,52)
Variação Líquida do Caixa (29.980.132,74) 25.014.909,87
Variação Líquida do Caixa (29.980.132,74) 25.014.909,87
Caixa - Saldo Inicial 46.274.443,64 21.259.533,77
Caixa - Saldo Final 16.294.310,90 46.274.443,64

Ativos Livres no Início do Período 46.274.443,64 21.259.533,77
Ativos Livres no Final do Período 16.294.310,90 46.274.443,64
Variação nas Aplicações Financeiras – Recursos Livres (29.980.132,74) 25.014.909,87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021 (Em Reais)
1. Contexto Operacional. A Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de 
Janeiro - APPAI é pessoa jurídica sem fins econômicos e/ou lucrativos, constituída desde 1986 sob a forma de associação de 
classe, Entidade Beneficente, declarada e reconhecida, em razão da relevância de suas atividades associativas, como de Utili-
dade Pública pela Lei Estadual nº 4.867/2007,nos termos do Decreto-Lei nº 179, de 09 de julho de 1975, e pela Lei Municipal  
nº 4.245/2005 consolidada pela Lei nº 5.242/2011, §2º, DCLXXVI, nos termos da Lei Municipal nº 120, de 20 de setembro de 
1979, cuja finalidade precípua é disponibilizar, sem precificação, para o seu grupo fechado, de forma coletiva e indivisível, um 
Sistema de Benefícios, tais como Caminhadas e Corridas, Assistência Jurídica, Dança, Educação Continuada Presencial e a 
Distância (EAD), Serviço Social, Médico e Odontológico Ambulatoriais Básicos Coletivos com Regulamentos Coletivos (com rol 
de cobertura taxativo e não exemplificativo) anteriores à Lei 9.656/98 (cadastrados no SCPA da ANS), Boa Viagem, Passeio 
Cultural, Seguros Coletivos diversos (Assistência Domiciliar, Assistência Funeral, Seguro Para Cobertura de Algumas Doenças 
Graves, Seguro de Vida em Grupo e de Acidente Pessoal Coletivo), Revista APPAI Educar, Bom Espetáculo, Appai Agitô, Minha 
Escolha entre outros, todos criados e desenvolvidos para integrarem a beneficência prognosticada no Estatuto Social da Enti-
dade, nos limites das Finalidades Associativas previstas. Há que se frisar, por oportuno, que a espécie jurídica de enquadramen-
to da APPAI (Associação – prevista no artigo 44, inciso I c.c artigo 53, da Lei Material Civil) é diametralmente diversa dos tipos 
jurídicos previstos de sociedades (Artigo 44, inciso II, artigo 966/980 c.c artigos 981 e seguintes do CCB). Portanto, conceitual-
mente não resta dúvida de que a APPAI não é sociedade empresarial que vende plano/produto de saúde. Assim como não é 
juridicamente adequado enquadrar a associação como entidade participante da concorrência mercadológica com exploração 
de atividade econômica que, por sua vez, objetiva a lucratividade e a distribuição de resultados. Outrossim, o Quadro Associati-
vo da APPAI também pode fazer opções pelas parcerias e convênios nos limites de seus respectivos contratos (nos quais a 
Entidade figura, de forma legítima e em respeito às Normas Estatutárias, na qualidade de Contratante em favor dos Filiados, 
sendo responsável pelo pagamento de fatura coletiva, efetivando os devidos repasses recolhidos dos filiados optantes). Vale 
registrar que a APPAI, também cumprindo dispositivos Estatutários, desenvolveu vários Programas com diversos Projetos, 
ações e campanhas sociais que beneficiam Instituições e/ou grupos em situação vulnerável, com variadas necessidades, tais 
como PPAS – Programa de Projetos e Ações Sociais, Programa Saúde 10, Projeto Questões de Mulher, Projeto 3ª Idade, Pro-
jeto Preparação para Aposentadoria, dentre outros. Por outro lado, a Instituição foi originariamente classificada na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, como uma operadora na modalidade de Autogestão, posto que, em conformidade com 
parecer técnico da própria ANS, à vista da análise do Estatuto Social e seus respectivos regulamentos/regimentos coletivos 
(atos jurídicos perfeitos) deliberados e aprova dos desde a fundação da Entidade, seria impossível, jurídica e legalmente, outra 
espécie de classificação, posto que caracterizada a autoadministração da pessoa jurídica e a não alteração de seus instrumen-
tos jurídicos de constituição que demonstram ser a APPAI uma autogestão nata (por excelência, considerando sua natureza 
jurídica), com segmentação exclusivamente ambulatorial, tendo cadastrado seus benefícios médico e odontológico ambulato-
riais no Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA), por determinação da Agência Reguladora, por terem sido seus Regu-
lamentos Coletivos, com rol taxativo de cobertura exclusivamente ambulatorial, celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, 
não possuindo registro de produto novo, inclusive plano referência e/ou mesmo de qualquer produto que possa ser tecnicamen-
te enquadrado no prognóstico da Lei nº 9.656/98 (precipuamente no artigo 1º, inciso I, o qual estabelece: “Plano Privado de 
Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-esta-
belecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde ”). Ressalte-se o 
fato de que, por ser AUTOGESTÃO NATA e por outras peculiaridades inerentes à sua natureza jurídica (ínsitas não só na 
CRFB/88 e CCB/02, mas também em seu Estatuto Social – Ato Jurídico Perfeito –, precipuamente as que tratam das suas Fi-

nalidades Associativas, da sua característica beneficente/assistencial) bem como em razão do comando normativo do parágra-
fo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, está desobrigada da exigência contida no artigo 10, parágrafo 2º, do mesmo Diploma Legal, 
do cognominado Plano-referência. Portanto, por se tratar de uma Entidade Associativa de Classe/Profissional e com caráter 
Beneficente e Assistencial, conforme seu Estatuto Social e leis que declaram a APPAI como Entidade de Utilidade Pública, goza 
de privilégios tributários constitucionais e legais previstos para a espécie. Nessa toada, esclarece a APPAI, nesta oportunidade, 
que, tendo em vista ser o rol taxativo de cobertura dos Benefícios médico e odontológico anterior à Lei nº 9.656/98 (e, por isso, 
diverso do rol legal obrigatório, atualizado e estipulado pela ANS), não integram o citado rol as coberturas para exames e proce-
dimentos ambulatoriais não consignados e/ou de média e alta complexidade assim como as coberturas de internação hospita-
lares ou em ambientes hospitalares, inclusive PS, PA, CTI e UTI, afastando, desta forma, a incidência da norma que determina 
o ressarcimento ao SUS, considerando decisão do STF (RExtr nº 597064 c/c ADI nº 1931 e, para o específico caso da Appai, a 
decisão transitada em julgado oriunda do processo nº 5100605- 59.2021.4.02.5101, da 06ª Vara de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro). Outra circunstância que deve ser também considerada neste contexto é a de que os integrantes do Corpo Associativo, 
através do seu Conselho Deliberativo, não optou pelo Instituto da “Adaptação de Contrato” regulamentado pela RN nº 254/2011 
expedida pela ANS, posto que, por deliberação coletiva, a decisão dos filiados foi pela não adaptação com a justificativa de que 
deveriam preservar a natureza jurídica da Entidade, sua característica fundamental, salvaguardando, com isso, a inequívoca 
relação associativa que, por sua vez, é diversa da empresarial/comercial existente na relação de consumo (nos termos da Sú-
mula 608 do STJ) bem como o caráter beneficente e a relevância pública das atividades associativas e de seus Programas de 
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Projetos e Ações Sociais (reconhecida e declarada, através de leis municipal e estadual específicas) que materializam o cum-
primento de suas finalidades associativas previstas, dentre elas, a assistência social (tudo em conformidade com o previsto no 
inciso X c/c §2º, do art.4º, da Lei nº 9.961/2000). Desta forma, não poderiam alterar o Estatuto Social para fazer constar, como 
atividade, a venda de qualquer produto e/ou serviço, em razão exclusiva da regulação do setor saúde, transformando seu siste-
ma de beneficiação, com a exclusão dos demais benefícios e atribuindo preço ao benefício ligado ao setor específico da saúde 
ou até mesmo para transformar seu tipo jurídico em sociedade com objeto social exclusivo de venda de plano de saúde, previs-
to em contrato social (como prognosticado, para o caso, no §1º, do art.34, da Lei nº 9.656/98). Nesta linha de entendimento, 
estão afastadas a incidência e aplicação dos comandos normativos que tratam do ressarcimento ao SUS, considerando que, 
além de terem sido os instrumentos jurídicos coletivos deliberados e aprovados em época anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, 
o rol taxativo de cobertura é exclusivamente ambulatorial, não contemplando os exames e procedimentos principais e/ou secun-
dários de média e alta complexidade a serem ressarcidos. Há ainda que se assentar que tal fato já foi reconhecido e declarado 
pela ANS através da expedição de Ofício, certificando a exclusão da APPAI do processo de ressarcimento. Sendo certo que, em 
Requerimento protocolizado pela APPAI direcionado à Presidência do Órgão Fiscal, após audiência, foi consignado o pedido de 
ratificação da exclusão, em razão da alteração da norma que, apesar de ter acrescentado coberturas ambulatoriais que incidem 
o ressarcimento, não há qualquer uma que seja integrante do rol taxativo (e não exemplificativo, anterior à vigência da Lei nº 
9.656/98) de cobertura dos benefícios da Associação. Confirmando, por si só, a segurança jurídica e plena vigência do Ofício 
retro referido, já que este não tem termo final fixado. Sendo de bom alvitre deixar consignado que a APPAI aguarda o pronuncia-
mento da ANS para excluir, em definitivo, respeitando a decisão do STF, a Entidade do Sistema de Ressarcimento ao SUS, 
considerando não ter a Associação registro de produto no RPS, posto possuir apenas o cadastro no SCPA de 2 dos seus mais 
de 20 benefícios integrantes da Beneficência prevista no Estatuto Social da APPAI, já que são ligados ao Setor Saúde, porém 
seus Regulamentos Coletivos foram celebrados em fase anterior à vigência da Lei nº 9.656/98. Ato contínuo, pela análise das 
Demonstrações Contábeis e do Balanço Patrimonial, verifica-se que a Entidade não dispõe de quaisquer patrocínios financeiros 
oriundos de órgãos públicos e/ou privados, sendo sua manutenção e sobrevivência realizadas através de receita originária 
advinda das contribuições associativas/aportes, sendo estas vinculadas tão somente à filiação e não a cada um dos benefícios 
disponibilizados de forma específica. Cabe ratificar a informação de que as contribuições associativas/aportes são fontes de 
recurso, previstas no Estatuto Social, recolhidas única e exclusivamente pelos Associados que preenchem os requisitos previs-
tos no Estatuto Social para filiação, posto que são os que mantêm relação material principal com a Associação. Portanto, não há 
que se perder de vista que os denominados Beneficiários não recolhem qualquer tipo de valor, nem mesmo referente à contri-
buição associativa/aporte, mesmo assim usufruem do Sistema de Beneficiação sem precificação disponibilizado pela APPAI. 
Diante da realidade descrita, torna-se importante evidenciar que a contribuição associativa/aporte não deve ser confundida com 
preço pré ou pós-estabelecido de cada benefício, mensalidade e/ou contraprestação de plano de saúde etc. Relevante escla-
recer que, tendo em vista a realidade fática e jurídica na qual está inserida a Entidade, a APPAI também apresentou para ANS 
questionamento sobre o valor recolhido de taxa de saúde suplementar, posto que tal tributo é vinculado à intervenção do órgão 
fiscal no exercício do poder de polícia frente aos abusos das relações mercadológicas consumeristas praticadas na exploração 
com finalidade lucrativa de atividade econômica, sendo que, na APPAI, a relação é associativa, as atinentes deliberações e 
decisões são assembleares, na forma estatutária e respeitando o interesse coletivo, sendo mais da metade do quadro associa-
tivo formada pelos beneficiários, em sua maioria idosos, que, como já asseverado, não recolhem qualquer valor. Outro aspecto 
objeto de definição na ANS são as eventuais condenações de sanções pecuniárias em procedimentos administrativos que ol-
vidam, pois, que o instituto da sanção pecuniária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas 
na forma de associação (formada pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos/lucrativos, sem direitos e 
obrigações recíprocos, uma vez estarem todas no mesmo polo, em vista dos interesses comuns, convergentes deliberados, 
aprovados e previstos no instrumento jurídico de fundação da pessoa jurídica), posto não ter como fazer enquadramentos de 
relação de consumo, de porte, fundamentar a subtração de valor de patrimônio associativo de Instituição com relevância pública, 
beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica de sociedade empresarial etc. Necessário registrar, outrossim, que, por 
não ter a ANS resolvido de forma definitiva no Procedimento Administrativo de Autorização de Funcionamento sobre o enqua-
dramento ou não da APPAI como Operadora bem como dos 02 dos mais de 20 benefícios como Produtos (como revela o Ofício 
nº 1014 expedido pela Agência), o entendimento da Associação é no sentido de que os Procedimentos Administrativos devem 
ser suspensos até decisão final do Órgão Regulador, sendo que, em razão deste fato, foi protocolizado Recurso Administrativo. 
Nesse cenário, há que se ressaltar que nas hipóteses de eventuais condenações extrajudiciais que maculem e desrespeitem 
tais definições exsurgidas de procedimentos administrativos, as demandas serão resolvidas no Poder Judiciário, após efetiva-
ção do respectivo depósito judicial em garantia (nos termos da legislação incidente), a fim de serem salvaguardados todos os 
legais e legítimos interesses dos membros do grupo fechado. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e das Princi-
pais Práticas Contábeis Adotadas. 2.1 Base de Apresentação. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo 
em 31/dez./2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e que compreendem as normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a Interpretação Técnica Geral – ITG 2002 - “Entidades sem Finalidades de 
Lucros” e as normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, inobstante o fato de não serem estas 
últimas incidentes, no entendimento da Entidade, nas relações associativas com realidades fáticas e jurídicas idênticas às da 
APPAI. Importante ratificar que a Lei nº 11.638/2007, que alterou, revogou e introduziu novos conceitos à Lei nº 6.404/76, esten-
deu sua aplicação às demais sociedades, em especial quanto à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Por 
outro lado, cabe frisar que a APPAI não é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, mas, sim e somente, de Asso-
ciação e, sendo assim e conforme entendimento da Instituição, não teria, em tese, a citada norma incidência nas práticas finan-
ceiras e contábeis da Entidade de Utilidade Pública, inclusive com relação à obrigação de contratação e manutenção de audito-
ria externa independente, mesmo sem ser sociedade, sem receber subsídios e/ou patrocínios do Poder Público, sem receber 
verbas de terceiros nacionais e/ou internacionais; tendo, ainda, que cumprir com a exigência do órgão regulador, adotando 
forma de escrituração diversa da prevista legalmente para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, afastando, com isso, norma-
tiva do CFC para tais pessoas jurídicas. Há que se consignar, por outro lado, que a ANS não definiu a situação da APPAI e de 
seus benefícios dentro da própria Agência. Em outras palavras, ainda não foi resolvido se pode a APPAI ser enquadrada no 
conceito de Operadora de Saúde, ou mesmo se seus Benefícios Coletivos médico e odontológico básicos, com rol taxativo 
anterior à lei e sem preço pré ou pós estabelecidos, podem ser caracterizados como produtos de saúde, nos moldes do artigo 
1º, incisos I e II da Lei nº 9.656/98. Valendo a pena memorar que as Sociedades estão previstas no Livro II, que trata do Direito 
de Empresa, seguido pelo Título II, que trata da Sociedade, a partir do artigo 981 e seguintes da Lei Material Civil, sendo certo 
que as Associações estão previstas nos artigos 44, inciso I do Capítulo I e 53 ao 61 do Capítulo II, todos tratados no LIVRO I - 
Título II do Código Civil Brasileiro. Portanto, não está evidenciada a possibilidade de incidência destas leis específicas na admi-
nistração das Entidades que praticam a autoadministração. Porém, conforme determinação da ANS, a APPAI vem cumprindo, 
nos limites do exequível e com as devidas notas explicativas, a apresentação de suas demonstrações dentro deste padrão 
exigido. Há que se consignar que, inobstante o fato de haver normas próprias contábeis aplicáveis às pessoas jurídicas sem fins 
econômicos e/ou lucrativos constituídas na forma de associação de utilidade pública (3º Setor), bem como normas constitucio-
nais e legais que reconhecem a especificidade deste padrão de administração (autogestão) com previsão própria em dispositi-
vos diversos daqueles (considerando a natureza jurídica destas Entidades, inclusive no Setor da Saúde, em razão do comando 
do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 9.656/98, que dispensa as Entidades de Autogestão da obrigatoriedade de demonstração da 
viabilidade econômico-financeira para o funcionamento), a APPAI apresenta seus demonstrativos e relatórios da forma exigida 
pelo Órgão Regulador – ANS, corroborada pelas orientações da auditoria externa independente, incluindo apenas as adequa-
ções autorizadas, a fim de evitar a interrupção da disponibilidade do seu Sistema de Beneficiação, em conformidade com o 
estatuto social e respectivos regulamentos coletivos, garantindo o direito adquirido da coletividade, desde sua fundação e ori-
gem, conforme preceitos constitucionais e infraconstitucionais incidentes na relação material em comento. A demonstração do 
fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo 
método indireto está demonstrada na nota explicativa nº 15. 2.2. Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contá-
beis adotadas pela Associação, por exigência da ANS, incluindo, nestas exigências do órgão fiscal, algumas nomenclaturas do 
setor saúde e forma de escrituração das sociedades com o objeto exclusivo de venda de produto/plano de saúde, estão descri-
tas a seguir: 2.2.1. Apuração do Resultado. a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência 
dos exercícios. Sendo oportuno ressaltar o fato de estar a denominada contribuição associativa/aporte vinculada tão somente 
à filiação, não representando, pois, preço pré ou pós estabelecido e/ou contraprestação de cada um dos benefícios, inclusive 
dos Benefícios Coletivos médico e odontológico, ambos ambulatoriais, já que estes também integram um conjunto de benefícios 
disponibilizados pela Associação desde 1986, não se perdendo de vista (como já dito) o fato de que somente os associados 
recolhem a contribuição associativa/aporte; ou seja, menos da metade do quadro associativo. Não obstante a obviedade espo-
sada, em estrito cumprimento de exigência da ANS, na presente elaboração documentária haverá a aplicação da analogia tão 
somente para o referido aporte ser equiparado à contraprestação, independentemente da inexistência de preço para cada be-
nefício e do não recolhimento de contribuições pelos Beneficiários dos Associados (pai, mãe, filhos, cônjuge, tutelado, curatela-
do etc. – que, aliás, representam a maioria dos integrantes do Quadro), considerando que o dever de recolhimento do aporte é 
do titular, parte principal da relação, pessoa que preenche os requisitos estatutários previstos há quase 4 décadas para deferi-
mento da filiação. Certo é, pois, que não há no Estatuto Social da Entidade previsão de pagamento de preço para usufruir 
qualquer um dos benefícios disponibilizados e integrantes da Beneficência, nem tampouco consta como Finalidade Associativa 
a venda de plano de saúde. Assim sendo, passaram a ser apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário do período de 
cobertura dos associados e beneficiários de cada proposta de solicitação de filiação e anuência dos regulamentos, consideran-
do a ausência da relação de consumo e a inexistência de celebração de contrato entre os associados (para utilização dos mais 
de 20 benefícios, todos integrantes do Sistema de Beneficiação, sem precificação, disponibilizados pelo e para o grupo asso-
ciativo). Há que se memorar, por oportuno, que todos os instru mentos jurídicos da APPAI foram celebrados em fase pretérita à 
lei específica (sendo, portanto, caracterizados como ato jurídico perfeito); não se perdendo de vista o fato de que o recolhimen-
to da contribuição associativa/aporte relativo aos dias do período que os benefícios estiveram disponíveis referente ao mês 
subsequente passou a ser contabilizado na rubrica Provisão de Contraprestação Não Ganha. b) Despesa: Os eventos indeni-
záveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelo quadro de profissionais colaboradores (relação mate-
rial também formalizada desde 1986 com instrumentos jurídicos padronizados e aprovados, em conformidade com o ordena-
mento jurídico vigente à época e em consonância com a Norma Estatutária da Entidade). Como parte dessas faturas não é 
apresentada dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição 
de provisão técnica. 2.2.2. Estimativas Contábeis. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a 
mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e 
passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resulta-
dos efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. Importante ratificar dentro deste aspecto também, que as 
relações associativas não se esgotam, se limitam na disponibilidade dos Benefícios ligados à saúde; como é cediço, a APPAI 
disponibiliza um sistema de beneficiação, além de praticar atividades beneficentes e de assistência social, considerando, inclu-
sive, sua relevância pública atribuída pelas leis municipal e estadual que reconheceram e declararam a Associação como Enti-
dade de utilidade pública bem como viabiliza, na qualidade de Associação Contratante/ Estipulante em favor da coletividade 
para o Quadro Associativo, em conformidade com a CFRB/88 e a Norma Estatutária da Entidade, opções de diversas parcerias 
e/ou convênios com repasse de recolhimentos dos filiados optantes em fatura coletiva. 2.2.3. Disponível. Incluem os saldos de 
caixa e os saldos positivos em conta bancária de livre movimento. A variação ocorrida entre 2020 e 2021 indicam desembolsos 
para cobertura das despesas ocorridas no período e também a aplicação de valores em contas de aplicação. 2.2.4. Aplicações 
Financeiras. As aplicações financeiras estão classificadas na categoria de aplicações, reconhecidas contabilmente pelo seu 
valor justo. A variação ocorrida no período reflete a transferência de valores encontradas em disponibilidades para as aplicações 
financeiras que a entidade possui. Sendo certo que as aplicações financeiras estão previstas no Estatuto Social da Associação 
como fonte de recurso para integralizar o Patrimônio Associativo, viabilizando o cumprimento das finalidades associativas, su-
portar as despesas extraordinárias (precipuamente provenientes da regulação do setor saúde), as eventuais ausências de re-
colhimento de aporte, as isenções de recolhimento (concedidas aos beneficiários dos filiados) etc.; enfim, suportar todos os 
custos, exclusivamente, vinculados às atividades associativas previstas na norma estatutária. 2.2.5. Contraprestação Pecu-
niária a Receber. Contribuições Associativas/Aporte a Receber. São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal 
dos títulos representativos desses créditos e apropriadas, atendendo as normas expedidas pela ANS, à conta de resultado de 
contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde (contribuição associativa/aporte que integra o patrimônio associativo 
e viabiliza o custeio das finalidades sociais, associativas, posto que a APPAI não celebra contrato para vender produto e/ou 
serviço, não vende plano de saúde com preço pré ou pós estabelecido, até porque não tem registro de produto na ANS, pois os 
proponentes que preencherem os requisitos estatutários e obtiverem o deferimento da filiação requerida vão ter disponíveis 
todos os benefícios e não só os ligados à saúde), pelo seu período de disponibilização dos benefícios. A provisão para perdas 
sobre créditos de contribuição efetiva é constituída sobre valores a serem recolhidos do associado colaborador na ausência de 
recolhimento da contribuição associativa vencido há mais de 90 dias. A administração da associação revisa periodicamente, em 
conformidade com o Estatuto Social, o critério de constituição do aporte/contribuição associativa e eventuais complementos 
recolhidos na sua totalidade exclusivamente pelo Associado, sem relação com a respectiva faixa etária (conforme disposto na 
página 01 do respectivo cadastro no SCPA do benefício saúde), que integra a categoria/classe e, por esta razão, materializa a 
relação principal com a Associação. As variações ocorridas durante o período ocorreram de maneira que os recebimentos refle-
tissem a realidade dos recebimentos das contribuições associativas. O mesmo ocorrendo nas contribuições em favor da Notre-
Dame Intermédica. Sendo importante registrar e ratificar que as quotas-contribuições/mensalidades referentes aos planos co-
letivos fornecidos pela operadora Notre Dame, operadora contratada pela coletividade, são recolhidas pela Associação, na 
qualidade de Pessoa Jurídica Sem Fins Econômicos Contratante, considerando fatura coletiva com a relação dos filiados op-
tantes e repassadas à operadora contratada, em obediência à RN nº 195/2009, alterada pela RN nº 200/2009, expedida pela 
ANS. 2.2.6. Imobilizado. Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e ajustado por depreciações calculadas 
pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens. As variações nas depreciações acumulada durante o período re-
fletem os desgastes derivados do uso recorrente, do tempo ou da obsolescência tecnológica. É natural que os bens tendem a 
perder o valor com o passar do tempo e da utilização. 2.2.7. Intangível. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são men-
surados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do 
valor recuperável, quando aplicável. 2.2.8. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes. Um ativo é reconhecido 
no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a associação possui uma obrigação 
legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Oportuno lembrar que as deliberações são 
assembleares, em conformidade com as normas estatutárias e, eventualmente, ocorre insatisfação minoritária que forçam extra 
ou judicialmente a satisfação individual em prejuízo da coletividade e da soberania da Assembleia. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. A variação ocorrida em Depósitos Judiciais e Fiscais refletem financeira-
mente as questões judiciais contra a entidade, sendo oportunamente registrado e classificado para posterior vitória ou perda da 
ação. A conta Bens e Títulos a Receber refletem o novo método adotado pela entidade, para facilitar os meios de recolhimento 
da contribuição associativa, através da utilização do cartão de crédito, realizados pelas Bandeiras Visa e Mastercard. Com a 
nova modalidade de recebimento das contribuições associativas, o saldo obteve variação positiva. 2.2.9. Provisões Técnicas 
de Operações de Assistência à Saúde. São calculadas com base em metodologia atuarial definida por atuário legalmente 
habilitado em NTAP excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada com base nas faturas de prestadores de 
serviços de assistência à saúde efetivamente recebida pela operadora. Cabendo novamente assentar que a APPAI não vende 
plano de saúde e nem qualquer outro produto e/ou serviço. Apenas disponibiliza todo seu Sistema de Beneficiação sem precifi-
cação, previsto no artigo 40 do seu Estatuto Social e em conformidade com suas Finalidades Associativas, para o Quadro As-
sociativo composto pelos Associados e seus respectivos Beneficiários. 2.2.10. Ativos e Passivos Contingentes e Obriga-
ções Legais. a) Ativos Contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; b) Passivos 
Contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem men-

suráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota 
explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados; c) Obrigações 
Legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a 
entidade questionou a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de tributos. 
3. Aplicações Financeiras. 3.1 Aplicações Garantidoras Exercícios

2021 2020
Banco do Brasil - Fundo Dedicado à Saúde - ANS 17.334.026,33 16.732.000,31
Total 17.334.026,33 16.732.000,31
A entidade (autogestão nata, em razão da sua natureza jurídica e peculiaridades fáticas e jurídicas) constituiu ativos garan-
tidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas, cuja mo vimentação segue regras estabelecidas pela 
ANS, por conta dos benefícios coletivos ligados à saúde cadastrados no SCPA, sistema este (da própria agência reguladora) 
criado para cadastramento dos instrumentos jurídicos celebrados em período pretérito à vigência da lei específica que trata 
de planos de saúde (médico e odontológico ambulatoriais coletivos básicos com rol de cobertura taxativo, ambos anteriores à 
Lei n° 9.656/98 sem preços pré ou pós-estabelecidos), tendo sido aplicado, neste caso, o comando normativo ínsito no art. 4°, 
parágrafo 2°, da Lei n° 9.961/2000. Neste aspecto, é válido, mais uma vez, ratificar que a APPAI disponibiliza para todo o quadro 
associativo, mesmo para os que não recolhem qualquer valor de contribuição associativa/aporte (estes representando mais de 
140.000 - cento e quarenta mil), beneficiários dos filiados, com relação acessória com a APPAI, não só os benefícios vinculados 
à saúde, pois estes integram o sistema de beneficiação que é, por sua vez, composto de vários outros benefícios (mais de 20) 
relacionados aos direitos sociais fundamentais e/ou à assistência social. Considerando esta realidade, resta evidenciado que 
a Associação não precifica cada um dos benefícios. A contribuição/aporte é originária, valor indivisível, não correspondente 
com as respectivas faixas etárias e recolhida apenas pelos 70.000 (setenta mil) associados colabo radores que são os que têm 
relação principal com a APPAI. Destarte, saindo o associado, o benefici ário perderá o vínculo com a Entidade. Valendo lembrar 
que a Associação não tem como finalidade associativa vender plano de saúde e/ou qualquer outro produto e/ou serviço. Não 
explorando, portanto, qualquer atividade económica no mercado, considerando a inexistência de interesse lucrativo e a de dis-
tribuição de valores e/ou resultados ou, ainda, utilização dos resultados em ações diversas das previstas no Estatuto Social para 
o efetivo cumprimento das finalidades associativas. As reversões ocorridas durante o período ajustam o saldo das contribuições 
associativas de maneira que reflitam os valores de forma correta.
3.2. Aplicações Livres Exercícios

2021 2020
Aplicações - Curto Prazo
Banco Bradesco 98.027.908,86 88.905.120,11
Banco Itaú 144.676.694,95 115.765.073,37
Banco do Brasil 4.759.163,43 3.686.149,12
Caixa Económica Federal 162.787.194,56 110.781.396,47
Subtotal 410.250.961,80 319.137.739,07
Aplicações - Longo Prazo
Banco do Brasil 28.137.753,45 27.201.122,98
Subtotal 28.137.753,45 27.201.122,98
Total 438.388.715,25 298.935.589,98
4. Contraprestações Pecuniárias a Receber. O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber, exclusivamente, 
dos associados cola boradores, não correspondentes com as respectivas faixas etárias, referentes à contribuição associ ativa/
aporte que custeiam as finalidades Associativas/sociais previstas no Estatuto Social da enti dade, conforme segue:

Exercicios
2021 2020

Contribuição Associativa/Aportes a Receber 10.043.210,98 9.867.406,17
Provisão para Perdas Sobre Créditos (263.349,21) (235.815,80)
Total 9.779.861,77 9.631.590,37
5. Imobilizado

Exerci cios
2021 2020

Custo Depreciação Líquido Líquido
Imóveis 18.479.750,05 (3.210.243,48) 15.269.506,57 16.152.758,42
Instalações 194.406,79 (181.091,17) 13.315,62 40.264,83
Máquinas Equipam. 1.172.992,72 (725.886,54) 447.106,18 519.401,55
Informática 3.304.865,66 (2.615.072,74) 689.792,92 812.451,72
Móveis e Utensílios 876.535,00 (538.045,17) 338.489,83 394.591,49
Veículos 30.100,00 (30.100,00) - -Total 23.909.035,81 (5.989.567,80) 16.758.211,22 17.919.468,01
6. Intangível

Exercícios
2021 2020

Custo Amortização Líquido Líquido
Software 3.074.094,53 (2.733.998,80) 340.095,73 623.429,95
Total 3.074.094,53 (2.733.998,80) 340.095,73 623.429,95
7. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Exercícios
2021 2020

Provisão para Contraprest. Não Ganhas - PPCNG (i) 7.482.084,06 7.614.132,20
Provisão para Eventos a Liquidar - SUS 13.924,37 16.638,06
Provisão de Eventos a Liquidar Med. Hosp. (ii) 5.209.819,79 4.841.632,90
Provisão de Eventos a Liquidar Odonto (ii) 606.269,05 595.285,12
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (iii) 4.470.424,61 5.300.926,10
Total 17.782.521,88 18.368.614,38
i) A contabilização da receita a ser apropriada de acordo com o período de cobertura é feita de acordo com a regra do PPCNG, 
em conta própria de Provisões Técnicas, cujo registro ocorre pelo início de cobertura do plano (lembrando que não há início de 
cobertura de plano, mas, sim, deferida a filiação do proponente e a inclusão dos respectivos beneficiários, os mesmos passam 
a usufruir dos mais de 20 benefícios, de todo o Sistema de Beneficiação, em conformidade com os prazos dos regulamentos 
de cada benefício integrante do Sistema) e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, 
para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ga nha, de acordo com o regime de competência contábil; ii) Provisão para 
garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. As RN’s n° 209/2009 e 393/2015 determinam a 
constituição desta provisão desde 01/jan/2010, cujo re gistro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador, ou 
seja, prestador de serviços ou profissional colaborador, no momento da apresentação das cobranças à associação, podendo 
ter o Profissional Colaborador que faz o atendimento dos benefícios ligados à saúde, redução pelo valor glosado após análise 
das faturas apresentadas. Essas variações nas contas médicas são apontadas na conta contábil 411111032 - Glosas, ajustando 
por final os valores a pagar de Eventos. Há também a necessidade de registrar que a APPAI, na qualidade de tomadora dos 
serviços, representando seus filiados, tem outros prestadores de serviços, em razão do exercício das atividades associativas 
em geral e dos outros benefícios disponibilizados que, como dito, não se encerram com os médicos e odontológico ambula-
toriais anteriores à Lei n° 9.656/98; iii) Provisão para cobertura dos eventos que já tenham ocorrido, em atendimentos junto 
aos profissio nais colaboradores contratados e que não tenham sido avisados à APPAI, constituída com base em metodologia 
atuarial definida por atuário legalmente habilitado em NTAP. Importante deixar evidenci ado neste item que a relação material 
celebrada entre a APPAI (representada por seus Associados dirigentes no exercício de suas funções estatutárias), na qualidade 
de Contratante (tomadora dos serviços em favor dos seus integrantes) e os Profissionais Colaboradores (Contratados) carac-
teriza- se, notadamente, pela circunstância de que tais profissionais (antes e durante a vigência da atinente relação) têm pleno 
conhecimento das atividades e programas assistenciais da Entidade, concordando bem como se comprometendo, destarte, 
com o atendimento dos integrantes do Quadro Associativo dentro da realidade da Associação (ou seja, considerando o equi-
líbrio do binómio custo-benefício previsto na Norma Estatutária), à vista da constatação e reconhecimento de que a realidade 
fática e jurídica da Associação é totalmente diversa a das Operadoras Comerciais que vendem planos de saúde (a começar 
pela inexistência de atribuição de preço nos mais de 20 dos benefícios disponibili zados, inclusive os ligados à saúde que estão 
à disposição dos Filiados desde 1986). Nesse cenário, há que se ressaltar que os Profissionais que atendem os Filiados e seus 
respectivos Beneficiários sabem, já que público e notório, que mais da metade do Quadro Associativo, representada pelos 
Beneficiários dos Associados, não recolhe nem mesmo o aporte para usufruir de todos os benefícios que formam o Sistema de 
Beneficiação da APPAI. Neste sentido, observa-se que esses profissionais têm inequívoca ciência dessa realidade, sendo que, 
no ato da celebração da relação, manifestam suas concordâncias com relação ao fato de não ter a APPAI condições de adotar 
as práticas empre sariais mercadológicas no período de uma negociação de preços e reajustes, considerando que, em razão da 
inexistência de precificação de cada um dos benefícios disponibilizados, inclusive os ligados à saúde (realidade diametralmente 
oposta à regra de mercado de consumo, concorrencial de atribuir preço em conformidade com a faixa etária) e administração 
dos riscos feitas pelas operadoras comer ciais no momento da atribuição dos valores cobrados por serviços ou vendas de pro-
dutos (inclusive com os repasses dos acréscimos nas despesas para o consumidor), não havendo a possibilidade de a Entidade 
arcar com os elevados custos, posto serem suas características a beneficência e o assistencialismo, sendo certo que em suas 
finalidades associativas não está contemplada a venda de qualquer produto e/ou serviço. A diferença nesta relação está na pos-
sibilidade de atendimento de mais de 200.000 pessoas e a permanência no Quadro de Profissionais Colaboradores, já que não 
há interesse da Entidade de perder seus parceiros e compromitentes, na realidade de que, dentro deste contexto, os mesmos 
colaboram para a manutenção das atividades assistenciais assim como com os Programas Sociais desenvolvidos pela APPAI.
8. Tributos e Encargos Sociais a Recolher Exercícios

2021 2020
Tributos e Contribuições
Imposto de Renda PJ - 593,40
Contribuição Previdenciária 480.096,76 460.544,74
FGTS 121.705,96 111.277,22
PIS s/Folha 20.061,61 19.267,24
Outros - -

Subtotal 621.824,33 591.682,60
Retenções
IRRF - Funcionários 220.930,07 181.742,76
IRRF - Terceiros 78.984,42 94.544,27
ISS 457,63 148.146,50
PIS/Cofins 139.847,18 34.822,63
Contribuição Previdenciária 2.107,00 2.753,91
Outros 142.221,53 134.570,04
Subtotal 584.547,83 596.580,11

Total 1.206.412,16 1.188.262,71
9. Débitos Diversos Exercícios

2021 2020
Obrigações com Pessoal 2.351.309,17 1.624.627,29
Fornecedores (i) 2.298.580,21 3.174.850,57
Outros Débitos a Pagar 98.298,72 109.098,87
Total 4.478.188,10 4.908.576,73
(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicização, manutenção, limpeza, ali mentação e outros) e aqui-
sição de ativo imobilizado. 10. Provisões Judiciais. 10.1. Contingências com Risco de Perda Provável. A Entidade provi-
sionou a totalidade dos processos classificados com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir eventuais 
perdas processuais. Os saldos provisionados estão de monstrados a seguir: 

Exercícios
2021 2020

Provisão para Ações Tributárias (i) 38.464.166,44 34.551.225,68
Total 38.464.166,44 34.551.225,68
(i) O montante refere-se às seguintes ações: Provisão para Contingência Tributária. (a) ISSQN. A associação recebeu o 
auto de infração de n° 123771, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, datado de 31/out./2006, no valor original de R$ 
7.357.858,69, que atualizado para 31/dez./2020 é de R$ 32.269.176,34, tendo por objeto a alegação de falta de recolhimento 
de ISS sobre a prestação de serviços de planos de saúde durante o período de outubro de 2001 a dezembro de 2005. Tendo a 
Entidade asseverado que sua atividade não é de prestação de serviços de plano de saúde e, sim, associativa bem como está 
vinculada, indissoluvelmente, com o cumprimento das finalidades associ ativas, beneficentes e de assistência social e não 
está sujeita à tributação de ISS pelo fato de gozar de isenção tributária ex vi legis, conforme lei tributária municipal assim como 
aplicáveis na hipótese concreta os institutos da não incidência e da imunidade, nos termos do CNT e da CRFB/88, circunstância 
reconhecida pelo Conselho de Contribuintes da cidade do Rio de Janeiro bem como pelo Tri bunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, pelo STJ e em definitivo pelo STF, considerando que os recursos especial e extraordinário do município não foram 
admitidos. Como afirmado, a entidade sustenta (sendo certo que esta sustentação foi ratificada pelos julgadores na decisão) 
que a sua atividade não está sujeita à tributação do ISSQN, posto não ser sua atividade exploração económica de venda de pla-
nos de saúde bem como serem aplicáveis à sua realidade fática e jurídica os fenó menos da não incidência, da imunidade e da 
isenção tributária e, ainda, por não ser empresa comer cial prestadora de serviço de saúde, não estabelecer preço pré ou pós-es-
tabelecido para cada um dos benefícios disponibilizados, inclusive os ligados à saúde, sendo a contribuição associativa/aporte 
vinculada à filiação e recolhida apenas pelos associados que representam menos da metade do nú mero total de integrantes do 
Corpo Associativo, pois os Beneficiários não fazem qualquer tipo de pagamento em favor da Associação e usufruem da mesma 
forma dos benefícios disponibilizados, sem precificação. Em suma, a tese defendida pela APPAI foi acolhida integralmente, não 
cabendo mais possibilidade de recurso. Portanto, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão, a provisão, não tem mais 
razão para subsistir, será retirada no próximo período (conforme assentado pela decisão do Recurso Extraordinário com Agravo 
de Instrumento n° 1.150.046, da Lavra do Exmo. Sr. Dr. Ministro Gilmar Mendes, com trânsito em julgado e baixa definitiva em 
02/10/2018, originário do processo n° 0374020-322010.8.19.0001 da 12a Vara de Fazenda Pública do TJ/R c/c Memorando 
daSMF/RJ extraído do PA n° 04/351249/2006, item 09, abaixo colacionado). Ajuste no saldo provisionado do auto de infração 
de acordo com a UFIR-RJ, fixada para o exercício de 2021 no valor de R$ 3,7053. (b) Multas ANS - sanção pecuniária. São 
as eventuais condenações de sanções pecuniárias em procedimentos administrativos, inobstante ser cediço que o instituto da 
sanção pecuniária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas na forma de associação, pos-
to não ter como fazer enquadramentos de re lação de consumo, porte, retiradas de valor de património associativo de Instituição 
do 3° Setor com relevância pública, beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica empresarial etc. Com isso, eventu-
ais condenações extrajudiciais que venham a macular, bem como subverter os princípios, con ceitos e normas específicos da 
relação jurídica substantiva na qual a Entidade está inserida, serão levadas ao crivo do Poder Judiciário, após efetivação do 
respectivo depósito judicial em garantia, nos termos da lei e para a salvaguarda dos legais e legítimos interesses dos membros 
formadores do grupo fechado. A entidade possui o montante de R$ 2.283.898,33 no que tange às sanções pecuniárias (multas) 
em Procedimentos Administrativos em trâmite na ANS, já com depósitos em contas judiciais em garantia do Juízo/da Execução 
efetuados. Outrossim, sobre eventuais procedimentos administrativos instaurados na ANS, cabe ressaltar que, em reunião 
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com a Presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS com entrega de petição dirigida ao Diretor Presidente 
do órgão e Diretoria específica e ao Setor de emissão e co brança de títulos (considerando a não incidência de aplicação e/ou 
impossibilidade de enquadramento do instituto da multa nas Pessoas Jurídicas sem fins económicos e/ou lucrativos, em razão 
da natureza jurídica das Entidades de utilidade pública do 3° Setor, da inexistência de precificação, da impossibilidade de carac-
terização do “porte da Empresa” - mesmo porque a APPAI não é Empresa -, tendo em vista que este só pode ser atribuído às 
Sociedades, pessoas jurídicas com fins económicos, do 2° Setor como também está atrelado ao alcance financeiro percebido 
pela exploração de atividade económica e pela caracterização da relação de consumo, além de outros fundamentos específicos 
fáticos, legais e constitucionais), os representantes da ANS ficaram de examinar os fundamentos e o enquadramento ou não 
da APPAI (tendo em vista, outrossim, a ausência de decisão a partir das respostas da Associação Classista ao Ofício n° 1014 
- que trata da análise técnica para definição do enquadramento ou não dos Benefícios ligados à saúde da APPAI no conceito 
de produto - encami nhado pela ANS para APPAI bem como no Recurso Administrativo já protocolizado em razão das decisões 
monocráticas abusivas e contrárias às leis específicas). Por esta razão, persiste a possibili dade de modificação da decisão 
ainda em âmbito administrativo e, se for o caso, a cobrança deverá ser definida em sede judicial com garantia do juízo, através 
de depósito em conta judicial. Portanto, por ter sido considerada improvável a caracterização do respectivo débito, a Associação 
aguarda os ulteriores atos oficiais para nova tomada de decisão e verificação de necessidade ou não de provisionamento futuro. 
(c) INSS: Processo n° 0025017-78.2014.4.02.5101 (FPAS523 / ex-IAPC): Tendo sido o referido processo julgado parcialmen-
te procedente em favor da APPAI, cuja decisão transitou em julgado (após ter apelado a UNIÃO para reverter a sentença, cujo 
recurso foi julgado não provido), não há mais razões técnicas para a mantença da provisão outrora realizada, destarte, a mesma 
será retirada no próximo período. Cabendo deixar evidenciado que, como foi feito depósito judicial para garantir a execução, ao 
final da fase executória, a APPAI terá verba a levantar pelo saldo remanescente a favor dela.
(...)

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
S E X TA VA R A F E D E R A L D E  E X E C U Ç Ã O  F I S C A L 

Processo n° 0025017-78.2014.4.02.51Q1 (2014.51.01.025017-41) 
SENTENÇA (A) 

Nessa conformidade, JULGO PARCIALMENE PROCEDENTE O PEDIDO da Embargante para determinar que a Exe-
quente aplique a alíquota de 2,7%, nos temos do código FPAS n° 523, facultando à Exequente o prosseguimento do execu-
tivo mediante as necessárias alterações nas CDAs. Sem custas (Lei n° 9.289/96, art. 7°) e sem condenação em honorários 
advocatícios, haja vista a sucumbência recíproca, considerando o disposto no Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/1973) 
vigente à época do ajuizamento da ação (STJ - Corte Especial - ERESP n° 200300167061 - rel. Min. HAMILTON CARVA-
LHIDO - unânime - DJ de 19/12/2003, p. 00302. No mesmo sentido: STJ - 6a Turma - RESP nº 200401272342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Civel - Turma Espec. II - Tributário 
N° CNJ : 0025017-78.2014.4.02.5101 (2014.51.01.025017-4) 
RELATOR: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES 
APELANTE: UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR: Procurador da Fazenda Nacional 
APELADO: ASSOCIAÇAO BENEF PROF PUBL AT INAT EST RIO DE JANEIRO 
ADVOGADO: RJ084257 - SANDRA RODRIGUES PECANHA ALVES
ORIGEM: 06ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro (00250177820144025101) 

EMENTA 
(...) 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: 
Decide a Egrégia Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, à unanimidade, NEGAR PRO-
VIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado, 
Rio de Janeiro, 17/04/2018
(...)
Outro ponto relevante a ser consignado nas presentes Notas é que a ANS, independentemente da ausência de decisão termi-
nativa após realização de várias reuniões junto à Presidência e às diversas Diretorias e Gerências específicas do citado Órgão 
bem como da protocolização das várias petições nos Procedimentos Administrativos (impugnações, recursos, interlocutórias 
etc.), com o intuito de definir a necessidade ou não de registro com a autorização de funcionamento deferido pela ANS bem 
como com o fito de resolver de forma definitiva sobre o enquadramento ou não da APPAI como Operadora de Plano de Saúde 
e, ainda, a respeito dos 02 dos mais de 20 Benefícios disponibilizados pela Associação e integrantes da Beneficiação prevista 
no artigo 40 do Estatuto Social da Entidade, poderem ou não ser considerados produtos nos moldes do artigo 1º, inciso II, da Lei 
nº 9.656/98, preferiu ajuizar ação de execução em face da APPAI no Poder Judiciário a partir de títulos executivos extrajudiciais 
com base em sanção pecuniária proveniente de procedimentos administrativos que, no entender da Entidade, carecem efetiva-
mente de certeza, liquidez, veracidade e legitimidade. Portanto, considerando o entendimento dos membros da Entidade, dos 
técnicos internos e assessorias externas, a ANS, por não ter dado ciência de forma inequívoca e expressa de eventual decisão 
definitiva em âmbito administrativo, haja vista expedição e envio do Ofício nº 1014, não deveria (já que caracterizaria ato e/ou 
conduta ilegal e abusiva de Autoridade) ter ajuizado ação de execução sem ter título certo e líquido. E, mesmo adentrando no 
mérito das execuções, as cobranças afiguram-se absolutamente indevidas, com a consequente caracterização da nulidade 
do auto de infração, posto tratar, a maioria, de condenações em procedimentos administrativos por negativa de coberturas, as 
quais, por sua vez, não estão e nunca estiveram previstas no rol taxativo do Regulamento Coletivo (celebrado em fase pretérita 
à vigência da lei e nascimento da ANS) do Benefício ligado à saúde. Dentro deste contexto, para a APPAI não houve outra 
alternativa senão a de, em cumprimento à Lei nº 6.830/80, depositar os valores em contas judiciais específicas para garantir à 
execução e possibilitar a oposição de Embargos à Execução na esfera judicial; inclusive, com matérias de pré-executividade 
para demonstrar a nulidade dos procedimentos administrativos e, por consequência, das execuções judiciais encetadas pela 
Agência Reguladora. Nesse cenário, torna-se oportuno trazer à colação alguns dos comandos previstos na citada Lei, desta 
forma: Presidência da República Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 6.830, de 22 de Setembro de 
1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Art. 2º - Constitui Dívida 
Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...). § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 
Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Art. 3º - A Dívida 
Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo 
é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Art. 9º - Em garantia 
da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 
I -efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I -do depósito; § 1º -Não são admissíveis em-
bargos do executado antes de garantida a execução. § 2º -Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente 
atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente. Art. 33 - O 
Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, 
a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou parcialmente. Destaques nossos. Deve 
ser consignado, posto que relevante, que a APPAI obteve êxito em mais de um de seus Embargos à Execução, nos quais o 
c. Magistrado, em sua decisão, revelou seu absoluto convencimento com relação aos fundamentos e dispositivos da defesa 
da Associação, tendo julgado procedentes os pedidos requeridos nos embargos, anulando o auto de infração autuado pela 
ANS. Em vista destas razões, torna-se crível e razoável a análise dos técnicos, especializados e operadores do Direito, quando 
afirmam, inspirados no exercício do reconhecimento do bom direito e na certeza da boa atuação e competência dos juristas 
do Poder Judiciário, ser remota a possibilidade de perda para a Associação de Classe. 11. Patrimônio Líquido. O patrimônio 
social/associativo da entidade representa os valores dos resultados superavitários e deficitários de sua atividade associativa. 
Eventuais superávits, via de ilação, incorporam e se integram ao patrimônio da entidade assim como déficits são suportados 
pelo patrimônio associativo, à vista dos princípios do mutualismo, solidariedade e autogestão na espécie de pessoa jurídica. 
Sendo de bom alvitre deixar consignado que a Entidade não foi instituída com objetivos e interesses de exploração de atividade 
econômica, de lucratividade e de distribuição de valores e/ou resultados. Sendo certo que todo o Patrimônio Associativo está 
vinculado ao atendimento integral das Finalidades Associativas previstas no Estatuto Social da Entidade. Em 31/dez. /2021 o 
saldo é R$ 449.673.121,68 (2020 - R$ 383.908.415,90). 12. Despesas Administrativas. Inclusas as despesas para o funcio-
namento de todas as atividades operacionais que viabilizam a execução das atividades associativas, em conformidade com as 
Finalidades Associativas previstas na Norma Estatutária para o atendimento dos filiados, beneficiários e demais assistidos na 
totalidade do sistema de beneficiação sem precificação, não só os ligados à saúde.

Exercícios
2021 2020

Pessoal 21.259.746,66 20.587.967,89
Serviços de Terceiros (i) 20.332.736,38 4.615.555,94
Localização e Funcionamento (ii) 4.930.171,92 6.300.936,26
Propaganda e Publicização (iii) 1.207.656,95 17.147,74
Despesas com Tributos (iv) 1.458.172,17 1.183.358,87
Multas Administrativas 3.912.940,76 -
Despesas Administrativas Diversas 4.848.388,18 4.102.684,27
Total 57.949.813,02 36.807.650,97
(i) Serviços Advocatícios e de Consultoria, entre outros; (ii) Utilização e Manutenção das Instalações da Entidade, como: luz, 
água, serviços de manutenção, segurança etc.; (iii) Tecnicamente, a atividade ou o exercício de divulgação das ações, projetos 
e realizações da espécie de pessoa jurídica traduz tão somente o ato de torná-los públicos, acessíveis erga omnes; ou seja, ato 
inerente ao fenômeno da Publicização; portanto, semiologicamente, a expressão “publicidade” não há que ser empregada na 
hipótese concreta em exame; (iv) Impostos e Contribuições, exceto aqueles diretamente calculados sobre o faturamento. 13. 
Outras Receitas e Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com “Planos de Saúde” (Benefí-
cios coletivos ligados à saúde). A bem da verdade, neste item é importante esclarecer que a ANS intitula os Benefícios ligados 
à saúde de “planos de saúde”, mas a APPAI não tem registro de produto na Agência, apenas, atendeu a determinação do Órgão 
Fiscal e cadastrou no SCPA, sistema da própria ANS, 02 dos seus mais de 20 benefícios, sem preço pré ou pós-estabelecido, 
que integram o Sistema de Beneficiação, que são disponibilizados para todo o seu Quadro Associativo. Despesas com par-
cerias e/ou convênios

Exercícios
2021 2020

Outras Despesas Despesas com Prestação de Serviços à Saúde fornecido pela
 operadora (NotreDame Intermédica e outros convênios) (i) (104.743.613,04) (119.157.396,38)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (62.148,89) (5.035.611,56)
Outras Despesas Operacionais (14.499.955,00) (42.151,28)
Subtotal (119.305.716,93) (124.235.159,22)
Outras Receitas Receita (recolhimento para repasse) com Prestação de Serviços
 à Saúde fornecido pela operadora contratada NotreDame Intermédica (i) 102.185.029,86 80.776.145,38
Outras Receitas Operacionais 20.442,98 -
Subtotal 102.205.472,84 80.776.145,38
Total (17.100.244,09) (33.436.365,41)

(i) Basicamente refere-se à transferência/repasse para a Intermédica Serviços de Saúde S.A., hodiernamente com denomina-
ção alterada para NotreDame Intermédica, operadora contratada pelo grupo como parceria opcional de planos coletivos hos-
pitalar com obstetrícia e ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, reembolsos, devolução ou auxílios a associados e seguros 
coletivos em favor dos filiados. Importante consignar que os valores recolhidos referentes aos Planos Coletivos Ambulatoriais/
Hospitalares (parcerias opcionais) são para integralizar o pagamento, através de repasse, do valor da fatura coletiva emitida 
pela contratada, prestadora dos serviços. Sendo certo que nesta relação a APPAI figura na qualidade de Contratante, tomadora 
dos serviços, representando os filiados optantes, em conformidade com a RN nº 195 da ANS. Merece destaque a informação 
de que a APPAI custeia também, na qualidade de empregadora, as despesas, pelas coberturas dos Benefícios médico e 
odontológico disponibilizados pela Associação, dos funcionários bem como as do Plano Coletivo fornecido pela Operadora 
Intermédica. Outrossim, há que ser consignado que todas as despesas/custos dos benefícios, dos Programas de Projetos e 
das atividades assistenciais são custeados através da receita originária e indivisível que integraliza o Patrimônio Associativo, 
receita esta que é composta pelo recolhimento, efetivado apenas pelos associados, da contribuição associativa/aporte, já que, 
como dito, os beneficiários não fazem pagamento de qualquer valor. Ainda cabe registrar que existem despesas custeadas 
pela Associação vinculadas a eventuais atendimentos não cobertos pelo rol de cobertura dos benefícios, inclusive dos ligados 
à saúde, fora da cobertura prevista, por mera benevolência, faculdade, e após decisão dos Conselhos, em vista do estado de 
pobreza declarado pelos filiados e seus respectivos beneficiários em cumprimento das finalidades associativas, beneficentes e 
assistenciais da APPAI. A importância dos mencionados registros se justifica pela flagrante descaracterização da Instituição, no 
que tange precipuamente à demonstração dos seus relatórios financeiros e contábeis por conta da obrigatoriedade de adoção 
dos padrões exigidos pela ANS, pois são utilizadas rubricas, nomenclaturas, formas de alocação que não se coadunam com 
a natureza jurídica da APPAI e acabam não transmitindo suas realidades funcional, operacional e, pior de tudo, institucional.
14. Resultado Financeiro Exercícios

2021 2020
Despesas com Aplicações Financeiras (61,72) (342.801,92)
Despesas de Encargos sobre Tributos (0,00) (1.215.426,92)
Despesas com Impostos e Contribuições (2.576.830,36) (1.520.026,76)
Despesas Financeiras Diversas (87.476,52) (162.590,77)
Subtotal (2.664.368,60) (3.240.846,37)
Receitas de Aplicações Financeiras 19.381.198,21 8.741.017,82
Outras Receitas Financeiras 3.119.430,24 2.363.302,98
Subtotal 22.500.628,45 11.104.320,80
Total 19.836.321,57 7.863.474,43
15. Conciliação do Fluxo de Caixa - Método Indireto. Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
as operadoras de plano de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. A legislação vigente 
determina à entidade que apresente a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto e destaque a conciliação do lucro 
líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. 

CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercícios
2021 2020

Resultado do Exercício 62.270.948,12 72.054.902,04
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do caixa gerado pelas atividades
 operacionais
Depreciações e Amortizações 1.530.519,70 1.234.123,70
Provisão (reversão) Perdas 62.148,89 818.099,42
Provisões Técnicas (830.501,49) 421.847,39
Provisão (reversão) Contingências 3.912.940,76 1.215.426,92
Soma 4.675.107,86 3.689.497,43
Variação nos ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) em contas do ativo operacional (102.045.939,13) (49.069.568,30)
(Diminuição) aumento em contas do passivo operacional 556.513,32 (642.507,79)
Caixa Gerado de Atividades Operacionais (29.543.369,83) 26.032.323,38
16. Impactos da COVID-19. Pois bem, cediço é que desde o início do ano de 2020, o mundo todo, inobstante as diversas 
diferen ças étnicas, sociais, antropológicas, económicas, políticas etc., viu-se obrigado, na grande maioria dos povos, a se 
render à pandemia causada pela COVID - 19 (oriunda do vírus SARS-COV-2/novo Coronavírus), e encetar ações concretas 
para enfrentá-la, levando em consideração, precipuamente, o reconhecimento da sua gravidade pela Organização Mundial 
de Saúde - OMS. Também foi fato (e ainda é) que, para tentar minimizar o avanço da doença e, por consequência, os efeitos 
do abalo grandioso dela na área económica de cada país, grupos científicos multissetoriais e disciplinares se debruçaram 
para encontrar uma vacina para combater o mal mundial. E, em um tempo recorde (como constatado, por exemplo, pela 
BBB Brasil na sua manchete “10 anos em 10 meses: como cientistas de Oxford criaram em tempo recorde um novo mode-
lo de vacina contra o coronavírus.” - Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55049893), os cientistas não só 
sequenciaram o genoma do vírus (e aí não há como não se render ao brilhantismo das professoras brasileiras Jaqueline de 
Jesus e Ester Sabido), mas, em diferentes pontos do planeta, tantos outros desenvolveram vacinas através de diferentes 
metodologias. Prova de que, quando se quer, se faz! À evidência, a Associação também teve que se reinventar para auto 
administrar suas ações, projetos e atividades, uma vez que sua finalidade maior sempre foi (como sempre será) assegurar 
a fruição de todos os direitos do grupo fechado conquistados ao longo de quase 04 décadas, diante do cenário catastrófico 
que lhe foi impingido. Há que se asseverar que a Instituição de utilidade pública jamais deixou de lamentar tantas perdas em 
tantos setores da sociedade e, principalmente, a de vidas que a peste “roubou” das suas famílias! Prejuízos sociais e eco-
nómicos, entre tantos outros, esses eram (como ainda são, infelizmente) o cenário e o horizonte que ainda insistem em 
assombrar a população de um país tão desigual como o nosso. Se a Appai, por natureza, sempre apoiou a solidariedade, o 
voluntariado e, mormente, a empatia, não poderia se quedar inerte, “enterrando sua cabeça” na areia, em uma cena típica 
de um avestruz, e fingir que nada estava (e está, repita-se) acontecendo. A origem, a missão, as finalidades da Entidade 
jamais compactuariam com tal desatino. Em outras palavras, a certeza de que teria que elaborar estratégias para não deixar 
interromper suas atividades assistenciais, tornou-se imperiosa e obsessiva, no bom sentido da expressão! Assim sendo, 
levando extremamente a sério o cenário epidemiológico, a APPAI, com a ajuda de todos os envolvidos com suas atividades 
e programa, se reestruturou para não interromper seus trabalhos e principalmente para não suspender suas assistências, 
posto que muitos dependem da beneficência da Associação. Dar continuidade ao cumprimento de sua missão, com a exe-
cução das finalidades associativas foi e sempre será a razão de sua existência. Esta é sua função. A disponibilidade dos 
benefícios tinha que ser preservada e garantida. E em 2020 e 2021, mesmo com todos os percalços mencionados, a APPAI 
continuou disponibilizando todo o sistema de Beneficiação, sendo disponibili zados na forma presencial com estrito atendi-
mento de todas as recomendações das medidas sanitá rias bem como com o atendimento das normas das Autoridades 
Públicas e, também, na forma virtual. Inobstante o fato de não integrar o rol taxativo de cobertura a internação/atendimento 
hospitalar e/ou em ambiente hospitalar (PA, PS, CTI e UTI), posto ser o rol de cobertura do Benefício Coletivo Médico dis-
ponibilizado, sem precificação, pela APPAI exclusivamente AMBULATORIAL e ANTERIOR À lei n° 9.656/98, cadastrado no 
SCPA da ANS e a APPAI não ter sido impactada com este tipo de procura de cobertura, em razão da limitação de seu Regu-
lamento Coletivo, a Associação foi atingida com outros impactos, como, por exemplo: no Benefício Médico Ambulatorial a 
Entidade colocou à dispo sição do Quadro Associativo a telessaúde para consultas de algumas especialidades previstas no 
rol, foram utilizados os exames e procedimentos previstos e algumas consultas foram realizadas presen cialmente, eviden-
temente que respeitando todas as medidas e recomendações das Autoridades Públicas; no Benefício de Seguros Coletivos, 
em que a Associação figura como Contratante - Estipulante, a APPAI fechou parceria exclusiva para a Assistência Funeral, 
pois infelizmente a utilização teve um aumento considerável de óbito e pelo Contrato vigente com a Seguradora Parceira, o 
óbito em razão da COVID-19 estava fora da cobertura; no Benefício Jurídico, o atendimento se deu através de consultas 
online, em plataformas específicas e distribuição e acompanhamento dos processos de interesse individual dos integrantes 
do Quadro Associativo, através do Processo Eletrónico do Sistema do Tribunal de Justiça bem como foram atendidas todas 
as situações de urgência com as distribuições de ações individuais em sede de plantão judiciário; no Benefício Serviço 
Social também foram atendidas todas as necessidades dos filiados com as orientações e direcionamentos dos benefícios 
dos Órgãos Públicos, especialmente sobre auxílio emergencial, seguro desemprego, INSS etc., foram disponibilizados 
vários eventos na forma virtual, podcasts, lives etc. em todos os outros benefícios. Todas as relações e compromissos com 
seus colaboradores internos e externos, parceiro etc. foram honrados e adimplidos. A APPAI criou novas formas alternativas 
para não interromper a disponibilidade de seus Benefícios e Programas. Sendo importante consignar que, em 2021, foi 
possível, com o avanço da vacinação da população, retornar com a execução das atividades associativas na forma presen-
cial, sem descontinuar as alternativas virtuais de atendimento. Outro fato importante é que, inobstante a inexistência de 
cobertura e da não incidência da norma que trata da cobertura de rol obrigatório e de sua atualização no Regulamento Co-
letivo do Benefício Mé dico Ambulatorial Básico (cadastrado no SCPA da ANS), a APPAI, considerando suas finalidades 
associativas, precipuamente a de praticar atividades de assistência social, viabilizou parcerias com laboratórios para enca-
minhar integrantes do Quadro Associativo que tivessem com solicitações de exames para a constatação da COVID-19. E 
vários testes (PCR e de Sorologia) foram deferidos. 17. Teste de Adequação do Passivo - TAP. A entidade não realizou o 
Teste de Adequação do Passivo - TAP conforme exigido pela RN n° 435/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, pois não é enquadrada como Empresa de Grande Porte. Importante ressaltar que a APPAI está cadastrada no CNPJ 
como Associação de Classe e com atividades exclusivamente associativas, com alvará respectivo à sua natureza jurídica, 
e em conformidade com a Lei Material Civil, as Associações são Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos e não sociedades 
empresariais. 18. Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações - PIC. A entidade iniciará a contabilização 
da Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações - PIC, conforme exigido pela RN n° 442/2018 da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar, a partir de janeiro de 2022, na hipótese de ser este método exequível e incidente no tipo de 
pessoa jurídica e após questionamento junto à ANS da incompatibilidade deste padrão com a natureza jurídica e realidade 
operacional da Associação. 19. PEONA - SUS. A entidade iniciará a contabilização da Provisão para Eventos Ocorridos e 
Não Avisados - SUS, con forme exigido pela RN n° 442/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a partir de janeiro 
de 2022, na hipótese de ser este método exequível e incidente no tipo de pessoa jurídica e após questionamento junto à ANS 
da incompatibilidade deste padrão com a natureza jurídica e realidade operacional da Associação, posto que o Regulamen-
to Coletivo dos Benefícios ligados à Saúde disponibilizado, sem precificação, pela APPAI foi celebrado em ocasião anterior 
à Lei n° 9.656/98, sendo seu rol de cobertura taxativo e exclusivamente ambulatorial, inexistindo cobertura de procedimen-
tos e exames de média e alta complexidade, de internação hospitalar e/ou atendimento em ambiente hospitalar, CTI, UTI, 
PA, PS, tendo sido cadastrado no SCPA da ANS. Sendo oportuno deixar eviden ciado que todas as impugnações são no 
sentido de demonstrar que os exames, procedimentos, enfim, os atendimentos descritos nos ABIs, inclusive, os exclusiva-
mente ambulatoriais, não são previstos no rol taxativo (e não exemplificativo) disponibilizado pela Associação e, portanto, 
não podem ser objetos de ressarcimento, considerando que são secundários também não cobertos, de atendimento princi-
pal fora da cobertura do rol taxativo disponibilizado pelo Benefício da APPAI. Além deste fato, o STF já resolveu, de forma 
definitiva, que o rol de cobertura dos Instrumentos Jurídicos previstos antes da Lei n° 9.656/98 não são suscetíveis de res-
sarcimento ao SUS, conforme mencionado em tópico anterior. 20. Capital Regulatório. O Capital Regulatório é o limite 
mínimo do património líquido ajustado que a operadora deve reservar para mitigar a possibilidade de sua insolvência. A 
partir da publicação da RN n° 451 de 06 de março de 2020, a operadora pode optar pelo novo modelo de Capital Regulató-
rio, que é calculado a partir do seu próprio risco, ou permanecer no atual modelo de margem de solvência, que leva em 
consideração apenas seu volume de contraprestações e eventos. Para o exercício de 2021, a entidade optou em permane-
cer no atual modelo de margem de solvência, o qual é suficiente para atender as exigências vigentes da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.

ASSINATURAS
Júlio Cesar da Costa - Diretor/Presidente 

Fernando Loureiro Stavale - Contador CRC/RJ 43.446-7
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores, Conselheiros e Associados da 
APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos 
Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro, 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 contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da APPAI - Associação Beneficente dos 
Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabili-
dades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor. A administração da 
entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o 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 obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis. A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 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. 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022. 
Grunitzky - Auditores Independentes S/S  - CRC PR-004.552/O-5 S/RJ - CVM 7862 

Moacir José Grunitzky - CRC PR-025.759/O-1 S/RJ 
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