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Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o 
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil 
  
T +55 11 3886-5100 
 

Aos Acionistas e Administradores da  
Geribá Investimento em Energia S.A. 
São Paulo – SP 

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Geribá Investimento em Energia S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo 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 Geribá Investimento em Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nesta 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 contábeis”.  
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 



 

© 2021 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados │ Geribá Investimento em Energia  4 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 1.a – “Aquisição de créditos” às demonstrações 
contábeis, que parte substancial da operação da Companhia está atrelada à compra de crédito de 
empresas em recuperação judicial. Além disso, conforme Nota Explicativa no 1.b – “Instrumento 
financeiro ativo” e Nota Explicativa no 5 “Debêntures”, às demonstrações contábeis, os créditos 
adquiridos atendem a definição de Ativos financeiros comprados com problemas de recuperação de 
crédito, que indicam que Companhia depende da recuperabilidade desses ativos para saldar seus 
passivos de debêntures, não possuindo qualquer outra fonte de receita para liquidação de passivos. 
Essas transações indicam dependência da recuperação e manutenção do plano de recuperação judicial 
homologado de empresas terceiras para a continuidade de suas operações.  

Conforme apresentado, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos nas 
referidas notas explicativas, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não está 
modificada 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 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, independente 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 objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; 
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• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração; 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional; 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificados 
durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 03 de maio de 2021 

 

Alcides Afonso Louro Neto 
CT CRC 1SP-289.078/O-2 

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.  
CRC 2SP-034.766/O-0
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Notas explicativas às demonstrações 
contábeis para os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais) 

1. Contexto operacional 
A Geribá Investimentos em Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, Andar 17, Conjunto 173 Sala GIE, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, constituída em 11 de setembro de 2019 ("Companhia"). A Companhia teve o início 
de suas atividades em janeiro de 2020 e tem como objeto social a participação em outras sociedades 
empresárias e não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, nacionais ou estrangeiras, podendo 
ainda, participar de consórcio. 

a) Aquisição de créditos 

Em 06 de fevereiro de 2020, a Companhia adquiriu créditos detidos pelo Banco Votoratim S.A., 
Itaú Unibanco S.A. e Banco Bradesco S.A., em conjunto, Credores Financiadores do Projeto 
Aratinga ("Crédito Financeiro Projeto Aratinga"), no âmbito do Plano de Recuperação Judicial 
("PRJ") das empresas ERB - Energia Renováveis do Brasil S.A., ERB Aratinga S.A., ERB SP 
Energia S.A. e ERB Alagoas Energia S.A. (em conjunto, “ERB” ou “Recuperandas”), 
apresentado nos autos da Recuperação Judicial no 0307248-96.2018.8.05.0001, em trâmite 
perante a 2a Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA. 

Conforme previsto no PRJ aprovado na Assembleia Geral de Credores realizada em 
10 de junho de 2019 e homologado conforme decisão publicada em 14 de junho de 2019, o 
Crédito Financeiro Projeto Aratinga com valor de face de R$ 283.907.394,32, foi integralmente 
quitado – com a liberação de todas as garantias reais, fidejussórias e fiduciárias a ele atrelado – 
por meio do pagamento à vista, aos Credores Financiadores do Projeto Aratinga, do montante 
de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), atualizado na forma da Cláusula 7.2.3(B) do 
PRJ. Para financiar a aquisição do crédito descrito acima, a companhia emitiu as debêntures, 
conforme Nota Explicativa no 5 – Debêntures. 

O Plano de recuperação judicial das recuperandas prevê o direito da Companhia como credora 
da conversão de seus créditos em ações em cada período de 2 anos contados da data de 
homologação do PRJ. A Companhia tem como objetivo da compra dos créditos realizar essa 
conversão em ações na primeira oportunidade prevista no PRJ que deve acontecer até o final 
do ano de 2021.  

b) Instrumento financeiro ativo  

A Companhia em atendimento CPC 48 classificou o crédito adquirido como Ativo financeiro, 
atendendo à definição de “Ativos financeiros comprados ou concedidos com problemas de 
recuperação de crédito”. Desta forma, em razão da mesma norma os créditos, na data do 
balanço, foram submetidos a avaliação de seu valor recuperável.  



Notas 31/12/2020 31/12/2019 Notas 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 47             -                Fornecedores 1                  -               
Total do ativo circulante 47             -            Total do passivo circulante 2                  -               

Passivo não circulante

Ativo financeiro 1 85.690      -            Debêntures 5 85.000         -               
Total do ativo circulante 85.690      -            Total do passivo não circulante 85.000         -               

Patrimônio líquido 6

Capital social 701              1                  

(-) A integralizar (1)                 (1)                 

Reserva de Capital 252              -               

Prejuízo acumulado (217)             -               

735              -                   

Total do ativo 85.737      -            Total do passivo e patrimônio líquido 85.737         -               

As notas explicativa da administração são parte intregrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Geribá Investimentos em Energia S.A. 
CNPJ/MF 34.831.785/0001-66

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

ATIVO
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Notas 31/12/2020 31/12/2019

Receita líquida -                              -                              

Custo dos serviços prestados - -                              -                              

Lucro bruto -                              -                              

(Despesas) receitas operacionais

Despesas comerciais - -                          -                              

Despesas administrativas - (215)                        -                              

Prejuízo antes das despesas e receitas financeiras (215)                        -                              

Resultado financeiro, líquido - (2)                            -                              

Prejuízo antes das provisões tributárias

Prejuízo do exercício (217)                        -                              

As notas explicativa da administração são parte intregrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Geribá Investimentos em Energia S.A. 

(Valores expressos em reais)

CNPJ/MF 34.831.785/0001-66
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31/12/2020 31/12/2019

Reultado do exercício (217)                        -                              

Outros resultados abrangentes -                              -                              

Resultado abrangente total do exercício (217)                        -                              

Geribá Investimentos em Energia S.A. 

Demonstrações do resultado abrangente para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

As notas explicativa da administração são parte intregrante das demonstrações contábeis.

(Valores expressos em reais)

CNPJ/MF 34.831.785/0001-66
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Capital social
Capital Social 
a Integralizar Reserva de Capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 11 de setembro de 2019 -                              -                              -                              -                              -                              

Constituição do capital social 1                              (1)                            -                              

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1                              (1)                            -                              -                              -                              

Constituição do capital social 700                          (700)                        -                              -                              -                              

Integralização de capital -                              700                          -                              -                              700                          

Adiantamento para futuro aumento de capital -                              -                              252                          -                              252                          

Prejuízo do exercício -                              -                              -                              (217)                        (217)                        

Saldos em 31 de dezembro de 2020 701                          (1)                            252                          (217)                        735                          

As notas explicativa da administração são parte intregrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

Geribá Investimentos em Energia S.A. 
CNPJ/MF 34.831.785/0001-66
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Notas 31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo antes das provisões tributárias - (217)                         -                               

Acréscimo em passivos operacionais

Fornecedores - 1                               -                               

Obrigações tributárias - 1                               -                               

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (215)                         -                               

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Ativo financeiro - (85.690)                    -                               

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (85.690)                    -                               

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Integralização de capital - 700                          -                               

Adiantamento para futuro aumento de capital - 252                          -                               

Emissão de debêntures - 85.000                     -                               

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 85.952                     -                               

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 47                            -                               

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 -                               -                               

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 47                            -                               

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 47                            -                               

Demonstrações dos fluxos de caixa para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

As notas explicativa da administração são parte intregrante das demonstrações contábeis.

CNPJ/MF 34.831.785/0001-66
Geribá Investimentos em Energia S.A. 
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(i) Valor justo do instrumento financeiro ativo 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apurou o valor do ativo financeiro utilizando-se do 
conceito de valor justo por meio de fluxo de caixa. A determinação do valor justo envolve o uso 
de premissas sobre fluxos de caixa da devedora (ERB), com base nas projeções resultados da 
própria ERB, utilizando-se de taxas de crescimento de receita, custos e despesas, despesas de 
capital, requerimentos de capital de giro e taxas de desconto. Os fluxos de caixa foram 
calculados por um período de 23 anos e sem perpetuidade. A taxa de retorno esperada sobre o 
capital (CAPM), utilizado como taxa de desconto, foi estimada com base no desempenho 
histórico da indústria e em fontes externas de informação sobre riscos de mercado, atrelada ao 
lucro da ERB, seus riscos e custo de oportunidade em razão da opção de capitalização da 
dívida em Capital Social, conforme previsto no PRJ das Recuperandas. 

(ii) Redução ao valor recuperável – Impairment  

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia em atendimento ao CPC 01 (R1) e CPC 48 avaliou 
a recuperabilidade dos créditos adquiridos, considerando uma provisão para impairment, 
baseado no fato de que a devedora ERB encontra-se ainda em recuperação judicial. Desta 
forma, o valor justo identificado para 31.12.2020, conforme demostrado abaixo, teve sua a 
redução ao respectivo valor de custo de aquisição no montante de R$ 85,7 milhões. 

 2020 
    
Valor de face dos créditos - PRJ 283.907 
Valor justo dos créditos em 31.12.2020 118.936 
(-) Provisão do valor recuperável - impairment  (33.246) 
Saldo instrumento financeiro ativo - 31 de dezembro de 2020 (*) 85.690 

(*)  No quadro abaixo é demonstrado a abertura do valor de compra dos créditos pelo acordo 
firmado no Plano de Recuperação Judicial da ERB, conforme descrito na Nota Explicativa 
“a)”, imediatamente anterior: 
 Fev. / 2020 
CCB - Banco Votorantim  29.134 
CCB - Banco Bradesco 28.278 
CCB - Banco Itaú 28.278 
Total 85.690 

2. Apresentação das demonstrações contábeis  
2.1. Base de preparação 

a) Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Companhia, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas 
contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as 
Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais foram 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

A Companhia adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC, que 
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020. 

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela diretoria executiva em 03 de maio 
de 2021. 

b) Continuidade operacional 

Considerando que a Companhia se encontra em estágio inicial de suas operações e seu 
principal ativo financeiro estar atrelado ao PRJ do grupo ERB, conforme nota explicativa 1.a), é 
esperado que a mesma apresente necessidade de caixa para custear sua continuidade, 
obrigações e compromissos. 
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Nessa fase inicial, esses gastos e investimentos serão suportados pelos acionistas e, 
eventualmente, pela captação de recursos financeiros junto a terceiros (empréstimos). Neste 
contexto, a Administração avaliou a habilidade de a Companhia continuar operando 
normalmente e está convencida de que a mesma possui recursos para dar continuidade a seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar 
operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base neste princípio. 

c) Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional da Companhia é o Real (R$). Todos os valores apresentados nessas 
demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma. 

d) Uso de estimativas e julgamentos 

Na preparação dessas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. 

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 

3. Principais práticas contábeis 
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações contábeis: 

a) Instrumentos financeiros 

Reconhecimento e mensuração 

A Companhia reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das 
disposições contratuais do instrumento. Os ativos ou passivos financeiros básicos são 
reconhecidos pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação 
financeira. Se o acordo constitui uma transação financeira, a Companhia avalia os ativos e 
passivos financeiros com base no valor presente dos pagamentos futuros, descontados pela 
taxa de juros de mercado para instrumento de dívida semelhante. 

A Companhia baixa um ativo financeiro apenas quando: (i) os direitos contratuais para os fluxos 
de caixa do ativo financeiro vençam ou sejam liquidados; (ii) a Companhia transfira para outra 
parte praticamente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro;  
(iii) a Companhia, apesar de ter retido alguns riscos e benefícios relevantes da propriedade, 
transferiu o controle do ativo para outra parte e a outra parte tem a capacidade prática de 
vender o ativo na íntegra para terceiros não relacionados, e é capaz de exercer essa 
capacidade unilateralmente, sem precisar impor restrições adicionais à transferência. 

A Companhia baixa um passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) apenas quando ele é 
extinto – ou seja, quando a obrigação especificada no contrato é cumprida, cancelada ou expira. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, os 
quais são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor. 

c) Ativo financeiro comprado ou concedido com problemas de recuperação de crédito  

Ativo financeiro comprado ou concedido, que apresentar problemas de recuperação de crédito 
no reconhecimento inicial.  
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Ativo financeiro com problema de recuperação de crédito  

O ativo financeiro apresenta problemas de recuperação de crédito quando ocorrerem um ou 
mais eventos que impactam negativamente os fluxos de caixa futuros estimados desse ativo 
financeiro. 

d) Passivos circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data 
do balanço. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 

e) Apuração do resultado 

O resultado foi apurado segundo o regime de competência.  

f) Imposto de renda e contribuições social 

A Companhia está enquadrada no regime de lucro real. Os impostos são calculados com base 
nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre a base de lucro 
tributável.   

g) Novas pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações ainda não em vigor  

Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1o de janeiro de 2021, 
conforme segue: 

• Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/ IAS 
39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16) – A partir de 1o de janeiro de 2021;  

• Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) –  
A partir de 1o de janeiro de 2022;  

• Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) – A partir de 
1o de janeiro de 2022;  

• Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3) – A partir de 1o de janeiro 
de 2022;  

• Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1) –  
A partir de 1o de janeiro de 2023; 

• IFRS 17 Contratos de Seguros - A partir de 1o de janeiro de 2023. 

A Administração da Companhia não adotou antecipadamente essas normas na preparação 
destas demonstrações contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e 
alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
  31/12/2020 31/12/2019 
      
Conta corrente 12 - 
Aplicações financeiras CDB 36 - 
Total 47 - 
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5. Debêntures 
As principais características das debêntures são apresentadas a seguir: 

Descrição Emissão Encargos
Vencimentos finais 

dos contratos
Qtde. 

emitidas
Valor das 

debêntures
31/12/2020

1ª série 16/01/2020 50,00% dos lucros da emissora 29 de janeiro de 2044 42.500        42.500R$         
2ª série 16/01/2020 21,18% dos lucros da emissora 30 de janeiro de 2044 20.000        20.000R$         
3ª série 16/01/2020 18,82% dos lucros da emissora 31 de janeiro de 2044 22.500        22.500R$         
total 85.000        85.000R$          
A remuneração das debentures por meio de lucros auferidos pela Companhia e pagos trimestralmente. 

5.1. Cláusulas contratuais restritivas (covenants)  
Em 31 de dezembro de 2020, o financiamento proveniente de sua Primeira Emissão de Debêntures, 
possuía as seguintes cláusulas restritivas: 

Vencimento antecipado e imediatamente exigível, na ocorrência dos eventos estabelecidos abaixo: 

5.1.1. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento automático das obrigações 
decorrentes das Debêntures, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, 
aplicando-se o disposto no item 6.1.3: 

a) liquidação, dissolução, extinção da Emissora;  

b) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou prevista nesta 
Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias 
Úteis contados da data do respectivo inadimplemento;  

c) transformação do tipo societário da Emissora de modo que ela deixe de ser uma sociedade por 
ações, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;  

d) questionamento judicial, pela Emissora, por suas controladas, por seus respectivos acionistas 
e/ou por quaisquer entidades integrantes de seu grupo econômico, acerca da validade, eficácia 
e/ou exequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou de quaisquer outros Documentos da 
Operação; 

e) qualquer forma de transferência, cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em 
parte, pela Emissora dos direitos e das obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão, e/ou 
nos demais Documentos da Operação, conforme aplicável; 

f) declaração de invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão, e/ou de 
qualquer dos demais Documentos da Operação por qualquer autoridade competente, 
liminarmente ou de forma definitiva; 

g) redução de capital social da Companhia, exceto: 

(i)  se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta 
por cento) das Debêntures em Circulação; ou 

(ii) para a absorção de prejuízos. 

h) alteração do estatuto social da Emissora vigente na Data de Emissão, de forma a alterar as 
disposições que tratam da distribuição de dividendo mínimo obrigatório pela Emissora, conforme 
previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, o objeto social da Emissora e/ou criar 
ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que 
são conversíveis as Debêntures; e 
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i) cisão, fusão, incorporação (no qual referida sociedade é a incorporada) ou incorporação de 
ações da Companhia, exceto se: 

(i) previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta por 
cento) das Debêntures em Circulação; ou 

j) tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) 
meses contados da data de publicação das atas dos atos societários relativos à operação, o 
resgate das Debêntures de que forem titulares, mediante o pagamento do saldo devedor do 
Valor Nominal Unitário, sem qualquer atualização, prêmio ou penalidade; 

5.1.2. Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações 
decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 6.1.4 abaixo, qualquer dos eventos 
previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: 

a) inadimplemento, pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura 
de Emissão, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do respectivo 
inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as 
quais tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos de 
Inadimplemento; 

b) requerimento de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou outro processo 
semelhante instituído contra a Emissora, se não estiver integralmente garantido por um depósito 
elisivo, conforme o caso; 

c) realização pela Emissora de operações fora de seu objeto social e/ou a prática de qualquer ato 
em desacordo com seu estatuto social, esta Escritura de Emissão e/ou os demais Documentos 
da Operação; 

d) descumprimento pela Emissora de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de 
qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, em valor, individual ou agregado, igual ou 
superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), atualizados anualmente, a partir da Data de 
Emissão, pela variação positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, não sanado no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do respectivo inadimplemento;  

e) existência, contra a Emissora e/ou qualquer de seus acionistas, de sentença condenatória, ou 
decisão administrativa final ou arbitral definitiva, em processos judiciais, administrativos e/ou 
arbitrais, conforme aplicável, relacionados a crimes ambientais, ressalvados os casos em que 
esteja em curso eventual ajuizamento pela Emissora, de medidas judiciais tenham suspendido 
ou revertido os efeitos da referida decisão judicial, administrativa ou arbitral;  

f) existência, contra a Emissora e/ou qualquer de seus acionistas, de sentença condenatória ou 
decisão administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, 
conforme aplicável, relacionados a: (a) emprego de trabalho escravo ou infantil; ou (b) proveito 
criminoso da prostituição;  

g) infração, pela Emissora e/ou pelos seus administradores, agindo em benefício ou em nome da 
Emissora, a qualquer lei ou regulamento nacional contra prática de corrupção ou atos lesivos à 
administração pública, incluindo, mas sem limitação, a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, 
conforme alterada, o Decreto no 8.420, de 18 de março de 2015 e, desde que aplicável, a U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions e do UK Bribery Act (UKBA) (“Leis Anticorrupção”);  

h) infração, por qualquer acionista da Emissora, de qualquer das Leis Anticorrupção, exceto se 
referido acionista for retirado do quadro societário da Emissora no prazo de até 10 (dez) Dias 
Úteis contados da verificação acerca de referida infração;  

i) constituição e/ou prestação pela Emissora, de quaisquer ônus, gravames, garantias e/ou qualquer 
outra modalidade de obrigação que limite, sob qualquer forma e ainda que sob condição suspensiva, 
a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos, bens e direitos de qualquer natureza, 
de propriedade ou titularidade, conforme aplicável, da Emissora, em benefício de qualquer terceiro;   
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j) distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou 
quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emissora, caso a Emissora esteja 
inadimplente com suas obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão e nos demais 
Documentos da Operação; e 

k) revelarem-se incorretas ou inconsistentes em qualquer aspecto relevante quaisquer das 
declarações ou garantias prestadas pela Emissora nesta Escritura de Emissão. 

5.1.2.1. Até o dia 15 de janeiro de cada ano, a Emissora enviará ao Agente Fiduciário declaração, na 
qual fará constar que não incorreu nas hipóteses de vencimento antecipado previstas nos itens 6.1.1. e 
6.1.2 acima, devendo comprovar os fatos mediante apresentação de certidões, quando aplicável. 

5.1.3. Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos no item 6.1.1 acima, as obrigações 
decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou 
notificação, judicial ou extrajudicial. 

5.1.4. Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos no 6.1.2 acima, o Agente Fiduciário 
deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento de 
sua ocorrência, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo previsto em lei. Se, na 
referida Assembleia Geral de Debenturistas: 

I.  a Assembleia Geral de Debenturistas tenha sido instalada, em primeira convocação ou em 
segunda convocação, e Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta por cento) das 
Debêntures em Circulação, decidirem por declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures; ou 

II. a Assembleia Geral de Debenturistas tenha sido instalada, em primeira convocação ou em 
segunda convocação, mas não tenha sido atingido o quórum de deliberação previsto no inciso I 
acima, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures; ou 

III. a Assembleia Geral de Debenturistas não tenha sido instalada em primeira e em segunda 
convocações, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures. 

5.1.5. Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora obriga-se a resgatar a 
totalidade das Debêntures, com o seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, acrescido, se aplicável, da Participação nos 
Lucros devida à respectiva série, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o 
caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de 
Emissão, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data do vencimento antecipado, sob pena de, 
em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios. 

6. Patrimônio líquido  
a) Capital social 

O capital social da Companhia, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 701.000,00 
(setecentos e um mil reais) em 31 de dezembro de 2020 (em 2019 R$ 1.000,00, um mil reais). 
Ao longo do exercício, a Companhia integralizou R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). 

b) Adiantamento para futuro aumento de capital 

Em dezembro de 2020, a Companhia após a última integralização de capital possui um saldo de 
recebimento de investimento o equivalente ao montante de R$ 252.000,43  
(duzentos e cinquenta e dois mil reais e quarenta e três centavos) O saldo está registrado como 
adiantamento para futuro aumento de capital. 
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7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados e registrados com base no regime tributário do 
lucro presumido e considerando as alíquotas previstas pela legislação tributária vigente. Em 2020 a 
Companhia não apresentou receita tributável para que houvesse a provisão dos tributos pertinentes. 

8. Despesas administrativas 
  31/12/2020 31/12/2019 
     
Despesas com prestadores de serviços 162 - 
Despesas com anúncios e publicações 49 - 
Despesas tributárias 3 - 
Outras despesas 1 - 
Total 215 - 

9. Resultado financeiro líquido 
  31/12/2020 31/12/2019 
     
Despesas financeiras   
Tarifas bancárias 2 - 
Resultado financeiro líquido 2 - 

10. Instrumentos financeiros 
A Companhia opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações 
financeiras e caixa e equivalentes de caixa. 

Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor 
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros de mercado, se aproximando, 
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante esse exercício, a Companhia 
não realizou operações com derivativos. 

Em função das características e forma de operação, bem como a posição patrimonial e financeira em  
31 de dezembro de 2020, a Companhia está sujeita aos fatores de: 

Riscos de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de suas operações.  

Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. 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 reputação 
da Companhia. 

Risco de taxa de juros 

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre suas aplicações financeiras. Visando à mitigação desse tipo de risco, a 
Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pós-fixadas.  
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11. Eventos subsequentes  
A Administração da Companhia tem acompanhado atentamente os impactos da Covid-19 (Coronavírus) 
nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Nesse sentido, dentre os 
diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, a Administração avaliou os possíveis 
eventos econômicos que pudessem impactar a Companhia, tais como os relacionados as estimativas 
contábeis e mensuração de seus ativos e passivos. 

Apesar de até o presente momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis impactos da 
Covid-19 no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados impactos que 
pudessem modificar a mensuração de seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2020. 

*     *     * 
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