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FORPART S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF: 00.249.786/0001-85

Relatório da Administração e do Liquidante - Em 31 de Dezembro de 2021 - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/12/2012 foi deliberada a dissolução e início da liquidação da Companhia em razão da falta de pers-
pectiva de novos investimentos e da ineficiência da gestão do seu patrimônio de renda variável. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 2013 foi deliberado e aprovado o laudo de liquidação antecipada da 
Companhia, com proposta de entrega de bens, direitos e valores aos acionistas. A evolução dos principais fatos ocorridos neste exercício poderá ser examinada através das próprias demonstrações contábeis e notas explicativas. Sendo 
assim, submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Colocamo-nos à disposição de V. 
Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais. Desempenho no Exercício - A Companhia apresentou mutação negativa dos ativos líquidos no montante de R$ 61.655,65 oriundos de despesas inerentes à sua manutenção enquanto 
perdura ao processo de liquidação. Divulgação de Informações Sobre Serviços Que Não Auditoria Independente - Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que não há outros serviços prestados pelos auditores 
independentes da Forpart S.A. – Em liquidação, BKR – Lopes, Machado Auditores, senão os serviços de auditoria das demonstrações contábeis. Rio de Janeiro, 15/03/2022. Forpart S.A. – Em Liquidação
Demonstração dos Ativos Líquidos - Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares reais)

Demonstração da Mutação dos Ativos Líquidos 
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Contábeis 
Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Direto) 
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Relatório dos Auditores Independentes 
Sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Acionistas da Forpart S.A. – Em Liquidação - Rio 
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da 
Forpart S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações dos ativos líqui-
dos, da mutação dos ativos líquidos 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 demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Forpart S.A. – Em Li-
quidação 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 contá-
beis 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 brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada com a conti-
nuidade operacional - Conforme descrito na nota explicativa nº 1 das de-
monstrações contábeis em liquidação, os acionistas decidiram de forma ante-
cipada, em Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas em 27/12/2012 e 
20/02/2013, encerrar as operações da Companhia (em razão da falta de pers-
pectiva de novos investimentos e da ineficiência da gestão do seu patrimônio 
de renda variável). Em 2013, foi realizada a entrega antecipada de parte dos 
ativos e passivos aos acionistas. A Companhia possui pendências jurídicas e 
administrativas que estão sendo concluídas e impedem a sua liquidação ime-
diata e, a Administração entende que a dissolução efetiva deve aguardar a 
conclusão dessas demandas. Assim, a dissolução e liquidação da Companhia 
dependerá da conclusão de tais processos. Consequentemente, as demons-
trações contábeis foram preparadas em base de liquidação e, portanto, a va-
lorização dos ativos e passivos foi efetuada sob esta premissa, e a Companhia 
modificou a base contábil de continuidade (“going concern”) para base de liqui-
dação. A Companhia não vem exercendo na plenitude suas atividades opera-
cionais e vêm apurando prejuízos de forma recorrente. Nossa opinião não está 
modificada em relação a este assunto. Principais assuntos de auditoria - 
Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Ativo financeiro ao valor justo por meio do 
resultado - Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA - Confor-
me descrito na nota explicativa nº 4, em 31/12/2021, a Companhia possue 
aplicações financeiras em cotas de fundos de investimento no montante de 
R$45 mil, que representa, aproximadamente, 91% do total do Ativo da Compa-

nhia. Essas cotas de fundos de investimentos são precificadas pelo adminis-
trador do fundo de acordo com a política de remuneração estabelecida no re-
gulamento do fundo e registradas ao seu valor justo por meio do resultado. 
Consideramos a contabilização dos ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado como o principal assunto de auditoria. Como o assunto foi con-
duzido em nossa auditoria - Realizamos o recálculo dos rendimentos auferi-
dos sobre o respectivo ativo financeiro, bem como a verificação da existência 
dessas cotas pelo recebimento da confirmação independente junto à institui-
ção financeira administradora do fundo de investimento. Também realizamos a 
leitura das divulgações da Companhia sobre o assunto, incluídas nas notas 
explicativas nº 3(b) e nº 4. Com base na abordagem e nos procedimentos de 
auditoria executados, consideramos adequadas as premissas aplicadas no 
reconhecimento, mensuração e adequada divulgação do valor justo sobre as 
contas de fundos de investimento, no contexto das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Outros assuntos - CPC LIQUIDAÇÃO – Entidades 
em liquidação - Em atendimento ao CPC Liquidação – Entidades em liquida-
ção, aprovado em 05/03/2021, a companhia está apresentando as demonstra-
ções contábeis elaboradas com bases distintas de reconhecimento e mensu-
ração, aplicáveis exclusivamente para entidades em liquidação. Auditoria 
dos valores correspondentes ao exercício anterior - As demonstrações 
contábeis da Forpart S.A. – Em Liquidação, referentes ao exercício findo em 
31/12/2020, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas, 
cujo relatório datado de 08/03/2021, foi emitido com parágrafo de incerteza 
relevante relacionada com a continuidade operacional, sem opinião modifica-
da. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contá-
beis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fa-
zê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis - A administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração dessas 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 ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia 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 proces-

so de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis - 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam 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 ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente 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 in-
tencionais. • 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 eficá-
cia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas 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 signifi-
cativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções 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 condi-
ções 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 ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.
     BKR - Lopes, Machado Auditores - CRC-RJ-2026/O-5
     Independent Member of - BKR International
Mário Vieira Lopes Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador - CRC-RJ - 060.611/O-0 Contador - CRC-RJ - 106.994/O-8

Ativo Nota 2021 2020
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 4 45 107
Tributos a recuperar 5 4 4

49 111
Ativos líquidos 49 111

Gastos no exercício: Nota 2021 2020
Despesas administrativas 8 (62) (61)
Despesas tributárias (3) (1)
Outras receitas operacionais - 10

Resultado antes do resultado financeiro (65) (52)
Ganhos financeiros
Receitas financeiras 9 3 3

Variação dos ativos líquidos (62) (49)

Rendimentos finaceiros 2021 2020
Aplicações financeiras 3 3
Recuperação de despesas - 10

Pagamentos
Serviços de auditoria (21) (22)
Publicações societárias (24) (28)
Tributos (3) (1)
Serviços do sistema financeiro (13) (11)
Serviços jurídicos (4) -

Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (62) (49)
Caixas e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício 107 156
Caixas e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício 45 107
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (62) (49)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional: A Forpart S.A. – Em liquidação (“Companhia”), 
sociedade de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
objetivo a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais 
ou estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista, a operação de serviço móvel 
celular, a prestação de outros serviços públicos de telecomunicações, a im-
portação, exportação e comercialização de bens ou equipamentos relaciona-
dos aos serviços públicos de telecomunicações, a elaboração de projetos, 
execução, implementação, comercialização, operação, manutenção e fatura-
mento de sistemas relacionados aos serviços públicos de telecomunicações. 
A Companhia propôs uma série de ações judiciais contra companhias de tele-
fonia, objetivando o recebimento de indenização pelo descumprimento de 
Contratos de Participação Financeira em Investimentos do Serviço Telefônico 
que concediam aos seus titulares o direito ao recebimento de ações de emis-
são da então Telebrás ou de suas subsidiárias – posteriormente privatizadas. 
Tais contratos foram firmados originalmente pelos assinantes das linhas tele-
fônicas e seus direitos transferidos à Companhia por instrumento em causa 
própria. As ações judiciais foram propostas no Rio de Janeiro, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Santa Catarina e Paraná em face das companhias de telefonia 
destes Estados. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/12/2012 
foi deliberada a dissolução e início da liquidação da Companhia em razão da 
falta de perspectiva de novos investimentos e da ineficiência da gestão do seu 
patrimônio de renda variável. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 19/02/2013 foi deliberado e aprovado o laudo de liquidação antecipada da 
Companhia, com a proposta de entrega de bens, direitos e valores aos acio-
nistas, remanescendo na Companhia um saldo de caixa, cujo montante foi 
avaliado pelo Liquidante como sendo suficiente para dar seguimento ao pro-
cesso de dissolução anteriormente aprovado. A Companhia possui pendên-
cias jurídicas e administrativas a serem concluídas impedindo a conclusão da 
sua liquidação. A Companhia não vem exercendo atividades operacionais e 
apresenta prejuízos recorrentes. Caso seja necessário obterá aportes de ca-
pital de seus acionistas para honrar seus compromissos de curto prazo. 2 - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis em Liquidação: 2.1 Base 
de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis - a) Decla-
ração de conformidade - As Demonstrações Contábeis apresentadas em 
bases de liquidação foram preparadas de acordo com o pronunciamento téc-
nico CPC para Entidades em liquidação e com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasi-
leira, nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e Resoluções emitidas pelo CFC – 
Conselho Federal de Contabilidade. As Demonstrações Contábeis da Compa-
nhia estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que 
trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observa-
dos 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. A emissão 
das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração em 15/03/2022. 
b) Base de mensuração - Considerando que foram preparadas no pressu-
posto da não continuidade das operações, quando aplicável, os ativos foram 
ajustados a seus valores recuperáveis, assim como, foram reconhecidos to-

dos os passivos de obrigações contratuais gerados pelo encerramento das 
operações. c) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações 
Contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Real (R$), que é a 
moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda 
funcional”). d) Uso de estimativas e julgamentos - A elaboração das De-
monstrações Contábeis em liquidação requer o uso de certas estimativas con-
tábeis por parte da Administração da Companhia. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das informações anuais foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao pro-
cesso da sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premis-
sas, pelo menos anualmente. Não houve alterações nas premissas e políticas 
contábeis em relação às informações anuais da Companhia em 31/12/2021. 
e) Coronavírus (COVID 19) - Em observância ao Ofício-Circular/CVM/SNC/
SEP/nº 02/2020, a Administração da Companhia ressalta que vem acompa-
nhando as notícias sobre os impactos econômicos provindos da pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). Embora ainda não seja possível estimar a duração 
ou gravidade dos impactos da pandemia de COVID-19, a Administração até o 
momento não identificou alterações no uso de julgamento ou alterações na 
elaboração de estimativas praticadas e divulgadas nas notas explicativas. 2.2 
Pronunciamentos Contábeis e Interpretações Emitidas - Em 2021 o Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o pronunciamento, abaixo, com im-
pactos na Companhia: - CPC LIQUIDAÇÃO – Entidades em Liquidação, apro-
vado em 05 de março de 2021 – O pronunciamento deverá ser adotado por 
toda entidade em liquidação: liquidação voluntária, liquidação por entidade 
reguladora, liquidação judicial e extrajudicial, falência e autofalência. São exi-
gidos pelo pronunciamento demonstrações contábeis diferentes das com 
pressuposto de continuidade: 1) Demonstrações dos Ativos Líquidos; 2) De-
monstrações das Mutações dos Ativos Líquidos; 3) Fluxo de Caixa (Método 
direto); 4) Demonstração da Moeda em Liquidação (nos casos de falência). A 
base de mensuração dos ativos deverá observar a seguinte ordem: a) Valor de 
liquidação; b) Valor justo líquido das despesas de vendas; c) Custo histórico. 
Reconhecimento e mensuração dos passivos: a) Valor formal e legalmente 
devido; b) Provisões com base na melhor estimativa de saída; c) Provisões 
deverão ser reconhecidas ser forem considerados possíveis ou prováveis; d) 
os Passivos contingentes sempre divulgados em notas explicativas; e) reco-
nhecer todos os custos e despesas que espera incorrer até o final da liquida-
ção. As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas 
dentro do estabelecido pelo pronunciamento CPC LIQUIDAÇÃO. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração dessas Demonstrações Contábeis estão definidas abaixo. Essas 
políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos 
apresentados. a) Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regi-
me de competência. 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 
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no ba-
lanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e 
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 (noventa) 
dias a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insigni-
ficante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de 
curto prazo. A Companhia possui classificado em caixa e equivalentes de cai-
xa saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme nota 
explicativa nº 4. c) Tributos a recuperar - São demonstrados pelos valores 
originais efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualiza-
dos monetariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos 
fiscais associados às retenções de tributos federais. d) Imposto de renda e 
contribuição social - São calculados e registrados com base nas alíquotas e 
critérios fiscais vigentes na data de elaboração das informações contábeis. A 
Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de 
renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 
10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 ano ou R$20 mês. A con-
tribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. 
A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obteve 
base de cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social. e) De-
monstração dos Fluxos de Caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa 
foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas de acordo com o 
CPC 03 (R2).
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020
Aplicações financeiras (a) 45 107
Total 45 107
As aplicações financeiras de curto prazo são constituídas de quotas de fundos 
de investimentos de renda fixa, mantidos em instituições de primeira linha, 
prontamente conversíveis em caixa. Em 2021, a remuneração média foi de 
105 % do CDI (85% em 2020). A seguir está apresentada a composição da 
carteira de aplicações financeiras:

2021 2020
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Ní-
vel

Adminis-
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Va-
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Va-
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Itaú Top DI FICFI Ref. 1  Itaú 8.720,21543 45 21.771,54480 107

5 - Tributos a Recuperar 2021 2020
Imposto de renda 4 4
Total 4 4
6 - Partes Relacionadas: a) Remuneração do pessoal-chave da Admi-
nistração - A Companhia não efetuou qualquer remuneração a diretores, 
administradores ou a pessoas chave da Administração ou qualquer outra 
operação com parte relacionada durante os exercícios findos em 31/12/2021 
e 2020. 7 - Ativos Líquidos: Os ativos líquidos estão representados por 
890.744.064 ações, sendo 854.933.621 ordinárias e 35.810.443 preferen-
ciais, todas sem valor nominal. As ações preferenciais não têm direito a voto 
e gozam de prioridade na distribuição de dividendos que são, no mínimo, 10% 
superiores aos atribuídos às ações ordinárias, conforme disposto no inciso 
I do artigo 17 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 10.303/01. 
A Assembleia Geral Extraordinária de 11/11/2016, aprovou o aumento do 
capital social em R$500, com a emissão privada de 294.117.648 ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A Assembleia Geral Ex-
traordinária de 17/01/2017, aprovou o aumento do capital social em R$300, 
com a emissão privada de 428.571.429 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal. Em 31/12/2021 havia 201.680.673 ações ordinárias a 
integralizar. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social em 
até 150.000.000 ações mediante deliberação do Conselho de Administração, 
que fixará as condições de emissão.
8 - Despesas Administrativas 2021 2020
Auditoria externa (21) (22)
Publicações (24) (28)
Serviços jurídicos (4) -
Despesa do sistema financeiro (13) (11)

(62) (61)
9 - Receitas Financeiras 2021 2020
Rendimento de aplicação financeira 3 3

3 3
10 - Objetivos e Políticas para Gestão de Risco Financeiro: Considera-
ções gerais e políticas - A Companhia participa de operações envolvendo 
instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou apli-
car seus recursos financeiros disponíveis. Os riscos associados a estes ins-
trumentos são gerenciados por meio de estratégias conservadoras, visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não contrata operações 
envolvendo derivativos financeiros como proteção à exposição aos riscos 
de mercado, moedas e taxas de juros, conforme política da Administração. 
A Companhia analisou sua exposição ao risco de mercado (incluindo risco 
de taxa de juros e câmbio), risco de crédito e risco de liquidez, os quais são 
tempestivamente monitorados pela Administração. Estes riscos significativos 
de mercado que afetam a Companhia podem ser assim resumidos: Risco 
de mercado - Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado 
dos produtos produzidos pela Empresa e dos demais insumos utilizados no 
processo de produção. Essas oscilações de preços podem provocar altera-
ções substanciais nas receitas e nos custos da Empresa. Os resultados da 
Companhia não estão sujeitos a exposição, sensibilidade e variação dos pre-
ços de mercado por não está desenvolvendo nenhuma atividade operacional. 
Risco de taxa de juros e taxa de câmbio - Decorre da possibilidade da 
Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de 
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitiga-
ção desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recur-
sos em termos de taxas pré ou pós-fixadas. A Companhia não possui instru-
mentos financeiros em moeda estrangeira, não estando, portanto, sujeita aos 
impactos oriundos das variações das taxas de câmbio. Risco de crédito - As 
políticas de crédito da fixadas pela Administração visam minimizar eventuais 
problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é 
alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de 
clientes que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito). No 
que tange as instituições financeiras, a Companhia somente realiza opera-
ções com instituições financeiras de primeira linha, consideradas de baixo 
risco. Risco de liquidez - Representa o risco de a Companhia não dispor de 
recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em 
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimen-
tos e pagamentos previstos. Análise da sensibilidade dos instrumentos 
financeiros - O CPC 40 (IFRS 7) estabelece que a entidade, deve divulgar 
quadro demonstrativo de análise de sensibilidade, para cada tipo de risco de 
mercado considerado relevante pela administração, originado por instrumen-
tos financeiros, ao qual a entidade esteja exposta na data de encerramento 
de cada exercício, incluídas todas as operações com instrumento financeiro. 
A tabela a seguir demonstra a análise de sensibilidade preparada pela Admi-
nistração da Companhia e o efeito das operações em aberto em 31/12/2021:

Operação
Fator 

de risco
Cenário 
provável

Cenário I - 
deterioração 

de 25%

Cenário II - 
deterioração 

de 50%
Ativos
Indexador CDI 11,50% 8,63% 5,75%
Aplicações financeiras
R$45 em 31/12/2021 - 5 4 2

Liquidante - Norberto Aguiar Tomaz
Contador: Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque - CRC-RJ 087065/O-8
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