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1. Edital de Convocação 
 

 

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 

COMPANHIA ABERTA 

CNPJ 02.998.611/0001- 04 

NIRE 35300170571 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Ficam os Senhores Acionistas da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista (“ISA CTEEP”;  “Companhia”) convocados para, na forma do disposto no artigo 13 

do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser 

realizada no dia 25 de março de 2021, às 09:00 horas, em sua sede social, situada na 

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 5º andar, São Paulo/SP, Cep: 04794-

000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 

administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 

demonstrações financeiras,  referentes ao exercício social de 2020, acompanhadas dos 

pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a 

proposta da administração para a destinação do lucro líquido e a distribuição dos 

dividendos do exercício social de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal, 

efetivos e suplentes; (iv) definir o número de membros do Conselho de Administração e 

deliberar sobre sua eleição; (v) fixar o  montante global  da remuneração dos 

administradores da Companhia; (vi) fixar o montante global  da remuneração dos 

membros efetivos do Conselho Fiscal. 

 

Atendendo ao disposto na Instrução CVM nº 481/09, informamos que para a adoção do 

processo de voto múltiplo será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) 

de participação no capital votante para eleição de membros do Conselho de Administração, 

devendo tal solicitação ser encaminhada por escrito à Companhia até 48 horas antes da 

data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária ora convocada. 

 

Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído 

nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, por instrumento público ou 

instrumento particular com firma reconhecida, desde que o respectivo instrumento de 

mandato tenha sido depositado na sede da Companhia, juntamente com os demais 

documentos previstos no referido dispositivo legal, com no mínimo 2 (dois) dias úteis antes 

da data da realização da Assembleia Geral. 

 

A Companhia adotará o voto a distância na realização desta Assembleia Geral Ordinária. O 

Boletim de Voto a Distância e as orientações para seu preenchimento e envio, foram 

colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede e no endereço eletrônico da 

Companhia (www.isacteep.com.br/ri - seção Publicações CVM > Assembleias) e enviados 

à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários, em conformidade com as disposições da 

legislação aplicável. Não será disponibilizado nenhum tipo de plataforma para 

acompanhamento por streaming ou votação eletrônica em tempo real. 

 

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021 

 

 

Bernardo Vargas Gibsone 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

http://www.isacteep.com.br/ri


3 
 

 

2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras, 

referentes ao exercício social de 2020, acompanhadas dos 
pareceres do conselho fiscal e dos auditores independentes 
  

 

 

A Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA 

CTEEP”; “Companhia”) informa que divulgou o relatório da administração e as 

demonstrações financeiras padronizadas referentes ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores 

independentes, em 22 de fevereiro de 2021 na Comissão de Valores Mobiliários (via 

Empresas.Net) e em 23 de fevereiro de 2021 nos jornais Diário Oficial do Estado de São 

Paulo e Valor Econômico. 
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3. Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação 

do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social de 

2020 
 

A Administração da Companhia propõe a seguinte destinação do lucro líquido do exercício 

de 2020 no montante de R$ 3.361.502.578,90: 

                                                                                                             (R$) 

                   2020 

Lucro Líquido do exercício 3.361.502.578,90 

Constituição da Reserva Legal 0 

Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos 377.276,83 

Base de cálculo de proventos 3.361.879.855,73 

Constituição da reserva estatutária 672.300.515,78 

Constituição de reserva especial de lucros a 

realizar, líquida 

1.018.949.465,85 

Dividendos intermediários pagos 559.999.415,50 

Juros sobre capital próprio pagos 586.180.802,47 

Dividendos Adicionais Propostos 524.449.656,13 
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4. Eleição dos membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes                                
Nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente, composto de 3 (três) a 
5 (cinco) membros, que permanecem no cargo até a primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua eleição. A eleição dos membros do 
Conselho Fiscal observará o disposto na legislação em vigor e no Estatuto Social da Companhia. 

Nome 
(a) 

Data de 
nascimento 

(b) 

Profissão 
© 

CPF 
(d) 

Cargo Eletivo 
Ocupado 

(e) 

Data da 
Eleição 

(f) 

Data da 
Posse 

(f) 

Prazo do 
Mandato 

(h) 

Outros Cargos ou 
Funções 

Exercidos na 
Companhia 

(i) 
 

Indicado pelo 
Controlador 

(j) 

Se é membro 
independente e, caso 

positivo, qual foi o 
critério utilizado pelo 

emissor para 
determinar a 

independência (k) 

 
Número de 
mandatos 

consecutivos (l) 

Manuel 

Domingues de 

Jesus e Pinho 

17/10/50 

Contador e 

administrador de 

empresas 

033.695.877-34 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(efetivo) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica Sim 

 

Não se aplica 

 

15 

Carla Alessandra 

Trematore 30/10/1975 Contadora 248.855.668-86 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(efetivo) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica Sim 

 

Não se aplica 

 

1 

Ricardo Lopes 

Cardoso 12/04/75 Contador 034.159.007-03 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(efetivo) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 

Não se aplica 

 
Sim 

 

Não se aplica 

 

 

4 

Pablo Saint Just 

Lopes 30/05/1977 Economista 025.797.167-00 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(efetivo) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 

Não se aplica 

 

Não 

(Ordinaristas) 

 

Não se aplica 

 

 

1 

Andrea Costa 

Amancio Negrão 14/07/1970 Economista 014.756.247-35 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(efetivo) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 

Não se aplica 

 

Não 

(Preferencialistas) 

 

Não se aplica 

 

 

2 

Luiz Flávio 

Cordeiro da Silva 11/09/63 Contador 763.350.387-49 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(suplente) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica Sim 

 

Não se aplica 

 

12 

Guillermo Oscar 

Braunbeck 08/12/1972 Economista 106.627.498-39 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(suplente) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica Sim 

 

Não se aplica 

 

1 

João Henrique de 

Souza Brum 19/11/60 Contador 609.448.897-00 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(suplente) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 

AGO 
2022 Não se aplica Sim 

 

Não se aplica 

 

10 

Dilma Maria 

Teodoro 27/01/1971 Economista 757.955.079-20 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(suplente) 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica 

Não 

(Ordinaristas)  

 

Não se aplica 

 

1 

Raquel Mazal 

Krauss 
05/05/1965 Economista 880.831.797-87 

Membro do 

Conselho Fiscal 

(suplente) 

25/03/21 
Até 

24/04/21 
AGO 
2022 Não se aplica 

Não 

(Preferencialistas) 

 

Não se aplica 1 
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Efetivos: 

 

Manuel Domingues de Jesus e Pinho. Português, nascido em 17 de outubro de 1950. 

Contador formado em 1977 e administrador de empresas formado em 1975 pela Faculdade 

de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior (atual Mackenzie– RJ). Fundador 

(1984) e Diretor-Presidente da Domingues e Pinho – Contadores (outsourcing nas áreas 

contábil, tributária, financeiro, pessoal, recursos humanos e paralegal), Fundador (1996) 

e Diretor Presidente do GBrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade, Membro do 

IGAL – Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers, Diretor da Câmara de 

Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Diretor Financeiro da Câmara de Comércio 

Americana para o Brasil, Vice-Presidente da Câmara de Comércio Brasil Israel, Conselheiro 

da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Rio de Janeiro, Membro da Câmara 

Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Foi Presidente do Conselho de Administração 

da Cromos S.A. Tintas Gráficas, que atua no setor de tintas, entre 1999 e 2000 e do 

Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., distribuidora 

de energia elétrica, entre 2000 e 2001. Foi Conselheiro Fiscal da TBG – Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A. (Grupo Petrobrás) entre 2007 e 2012. Atualmente, 

é Presidente do Conselho Fiscal e Financeiro da Ação Comunitária do Brasil e do Conselho 

Fiscal da Companhia, desde 2006. 

 

Carla Alessandra Trematore. Brasileira, nascida em 30 de outubro de 1975. Bacharel 

em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista – UNESP e em Ciências 

Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Atuou nas 

empresas de auditoria independente Arthur Andersen, Deloitte e Ernst & Young entre 1996 

e 2010. Foi Gerente de Auditoria interna na Confab, companhia aberta brasileira controlada 

pelo grupo ítalo-argentino Techint/Tenaris. Foi sócia da Hirashima & Associados, onde 

liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias e atuou 

como consultora da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - 

FIPECAFI. De julho de 2014 a agosto de 2017, ocupou a posição de controller em empresas 

de geração de energia elétrica. Atualmente é Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa 

Econômica Federal, membro do Conselho Fiscal da Ânima Educação, Via Varejo, COSAN 

Logística e Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, e membro suplente do Conselho 

Fiscal da COSAN S.A. e da Companhia Energética de São Paulo - CESP.  Entre 2007 e 2015 

foi membro suplente do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – 

EMBRAER. 

 

Ricardo Lopes Cardoso. Brasileiro, nascido em 12 de abril de 1975. Professor da 

Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FAF/UERJ). Doutor em Ciências Contábeis pela FEA/USP (2005), Mestre em Ciências 

Contábeis pela FAF/UERJ (2001), graduado em Ciências Contábeis (1998) e em Direito 

(1998). Sócio da SzusterCardoso Serviços Contábeis. Consultor e parecerista de empresas 

em IFRS/CPC e de governos em IPSAS/MCASP. Membro suplente do Conselho Fiscal da 

WWF-Brasil. Em 2010 atuou como Academic Fellow da International Financial Reporting 

Standards Foundation (IFRS Foundation), em Londres. Em 2011 atuou como membro do 

comitê Risk&Quality da PWC-Brasil. Em 2012 atuou como consultor independente do World 

Bank, para elaboração do Report on the Observance of Standards and Codes in Accounting 

and Auditing (ROSC-A&A). Entre 2010 e 2013 assessorou o Conselho Federal de 

Contabilidade, colaborando diretamente em diversos grupos de trabalho, entre eles: 

revisão técnica da tradução das IPSASs Handbook 2010, disseminação do CPC PME, 

disseminação dos IFRSs, constituição do GLASS. Interesse de pesquisa em Regulação, 

Julgamento Profissional e Qualidade da Informação Contábil, tanto no setor público quanto 

no empresarial. 

 

Pablo Saint Just Lopes. Brasileiro, nascido em 30 de maio de 1977. Graduado em 

Ciências Econômicas pela UNISUAM em 2000, possui MBA em Auditoria e Contabilidade 

pela UFF em 2006 e Pós-Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária pela Universidade 

Gama Filho em 2009. Integrante do Grupo Eletrobras desde 2004, atuou no Departamento 
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de controles internos de 2004 a 2017, como Assessor da Diretoria de Conformidade / 

Coordenação de Apuração de Denúncias de 2017 a 2019, ocupando desde fevereiro de 

2019 o cargo de Superintendentes de Auditoria Interna. 

 

Andrea Costa Amancio Negrão. Brasileira, nascida em 14 de julho de 1970. Graduada 

em Economia pela Universidade Santa Úrsula em 1994, possui Mestrado em Economia pelo 

IBMEC em 2003, MBE em Análise de Políticas Públicas pela UFRJ em 2007 e MBA em 

Finanças pelo IBMEC em 2011. Integrante da Eletrobras desde 2006, foi Supervisora de 

Gestão Financeira das Empresas Federais de Distribuição da Diretoria Financeira entre 

2006 e 2009 e Gerente da Divisão de Programação Financeira de Curto Prazo da Diretoria 

Financeira de 2009 a 2016, exercendo atualmente o cargo de Analista do Departamento 

de Gestão de Riscos Corporativos da Diretoria de Conformidade desde dezembro de 2016. 

Atuou ainda como professora assistente da UNIVERCIDADE e do IBMEC. É autora de 

diversos artigos acadêmicos para o setor elétrico. 

 

 

Suplentes:  

 

Luiz Flávio Cordeiro da Silva. Brasileiro, nascido em 11 de setembro de 1963. Contador 

formado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior (atual 

Mackenzie) - Rio de Janeiro em 1988 e com MBA em Gerência de Energia pela Fundação 

Getúlio Vargas em 2003. Participou do Seminário de Liderança Avançada do Instituto 

Haggai em Cingapura em 2006. Desde 1997 é sócio da Empresa Domingues e Pinho 

Contadores, que tem como atividades principais o outsourcing nas áreas contábil, fiscal, 

pessoal e financeiro. Atualmente é o diretor responsável pelas operações da Empresa 

Domingues e Pinho Contadores na cidade de São Paulo. É Gerente de Contabilidade da 

Mesbla S.A. e da indústria varejista. 

 

Guillermo Oscar Braunbeck. Argentino, nascido em 08 de dezembro de 1972. 

Economista graduado pela Unicamp e Doutor pela USP. Professor-Doutor da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP). Professor convidado da Fundação 

Getúlio Vargas (EAESP). Consultor e Parecerista em temas de Contabilidade Financeira e 

Auditoria. Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), representando a 

FIPECAFI. Diretor Financeiro da Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (FACPC). Membro Titular do Conselho Fiscal do Grupo Anima Educação, CESP, 

CPqD, FIPECAFI e FUSP. Membro suplente do conselho fiscal da Via Varejo S.A. Atuou no 

segmento de auditoria independente pela Arthur Andersen e foi sócio da Hirashima & 

Associados, onde se dedicou à consultoria em processos de fusões e aquisições e 

integração pós-fusão. Também foi o executivo líder da auditoria interna e gerência de 

riscos da VCP, atual Fibria, maior produtora de celulose de fibra curta do mundo. Foi 

membro suplente do comitê de auditoria da Embraer e do conselho fiscal da Suzano Holding 

S.A. Foi membro titular do conselho fiscal da IPLF Holding S.A. (Grupo Suzano). Foi 

Controlador Adjunto da Universidade de São Paulo. Ocupou de 2011 a 2014 o cargo de 

gerente de projetos no International Accounting Standards Board (IASB), órgão emissor 

nas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) situado em Londres, onde liderou 

projetos com o propósito de promover a aplicação coerente das IFRS no mundo. Participou 

e participa em diversas iniciativas de promoção de relatórios financeiros de alta qualidade 

para entidades do setor privado e público, incluindo projetos para o Conselho Federal de 

Contabilidade, Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Banco Mundial, Nações 

Unidas (UNCTAD) e o Tesouro Nacional. 

 
João Henrique de Souza Brum. Brasileiro, nascido em 19 de novembro de 1960. 

Contador formado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior 

(atual Mackenzie – Rio) em 1983. Possui 36 anos de experiência profissional em indústrias 

multinacionais, na área Contábil-Financeira: Controladoria, Contabilidade, Planejamento 

Financeiro, Fiscal, Custos, Contas a Pagar e Receber e Tesouraria. Forte atuação na 

coordenação das Demonstrações Financeiras. É Diretor Geral na Domingues e Pinho 
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Contadores, que presta serviços e consultoria e contadoria desde 1987. Atua como 

Administrador das empresas SES Americon, operadora de empresas do setor de 

telecomunicações, é membro da Câmara de Comércio Americana para o Brasil e do Comitê 

de Gás e Energia da Câmara Americana / Rio de Janeiro, Diretor Financeiro da Câmara de 

Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Foi Vice Presidente do IGAL– International Grouping 

of Accountants and Lawyers entre 2013 e 2015, membro da Comissão Financeira – IBEU 

(Instituto Brasil-Estados Unidos). Já atuou como Conselheiro Fiscal na Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Lowndes & Sons S.A., corretora e 

administradora de condomínios, Administradora Itahy S.A., do setor hoteleiro, e Brasfels 

S.A., estaleiro. Atualmente, é suplente do Conselho Fiscal da Companhia. 

 

Dilma Maria Teodoro. Brasileira, nascida em 27 de janeiro de 1971. Graduada em 

Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1996, possui 

Pós-Graduação em Finanças (1997) e em Engenharia e Avaliação de Custos (1999) pela 

UFSC, MBA em Finanças pelo IBMEC em 2006 e Mestrado em Economia pela UFSC em 

2006. Trabalhou na CELESC-Centrais Elétricas de Santa Catarina no Departamento 

Econômico-Financeiro de 1990 a 2002 e integra o Grupo Eletrobras desde 2002, tendo 

atuado no Departamento Econômico-Financeiro de 2002 a 2009 e no Departamento de 

Governança Corporativa de 2009 até o presente momento, ocupando atualmente o cargo 

de Economista. 

 

Raquel Mazal Krauss. Brasileira, nascida em 05 de maio de 1965. Graduada em 

Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1987, possui MBA em Finanças 

Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas em 1995 e Programa Minerva, GWU- George 

Washington University em 2011. Integrante da Eletrobras desde 1987, exerceu a função 

de Economista em diversos departamentos até 2006, foi Chefe da Divisão de Captação 

Financeira, do Departamento de Desenvolvimento de Negócios de 2006 a 2015, exercendo 

desde então o cargo de Economista na área Governança Corporativa, da Diretoria de 

Governança, Riscos e Conformidade. 

 

Todos os membros indicados para o Conselho Fiscal declaram, para todos os fins de direito 

que: 

 

(i) nos últimos 05 (cinco) anos, não estiveram sujeitos aos efeitos de nenhuma condenação 

criminal e/ou nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo 

perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial; 

 

(ii) não há qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau, 

para os fins do item 12.9 do “Formulário de Referência” (IN CVM 480/2009); e 

 

(iii) não há qualquer relação de subordinação, prestação de serviço ou controle, para os 

fins do item 12.10 do “Formulário de Referência” (IN CVM 480/2009). 

 

 

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do Conselho Fiscal no 

último exercício social, a Companhia informa a participação nas reuniões realizadas pelo 

respectivo órgão, conforme abaixo: 

 

Conselho Fiscal 
% de participação do membro nas reuniões  
do Conselho Fiscal realizadas após a posse 
no cargo em 2020 

Manuel Domingues de Jesus e 
Pinho 

100% 

Carla Alessandra Trematore 100% 

Ricardo Lopes Cardoso 100% 
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Pablo Saint Just Lopes  100% 

Andrea Costa Amancio Negrão 100% 

 

 

Válido ressaltar que os Srs. Luiz Flávio Cordeiro da Silva, Guillermo Oscar Braunbeck, João 

Henrique de Souza Brum, Dilma Teodoro e Raquel Mazal Krauss são membros suplentes 

do Conselho Fiscal da Companhia e não foram chamados a suprir nenhuma ausência dos 

membros efetivos nas reuniões realizadas neste mandato, e, assim, não existindo a 

necessidade da indicação de referidos suplentes na tabela acima. 
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5. Definir o número de membros do Conselho de Administração e eleger os seus membros 
 

Nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto de até 10 (dez) membros acionistas 

ou não, residentes ou não no País, eleitos pela Assembleia Geral. O artigo 18 prevê que o órgão terá mandato unificado de 1 (um) ano, 

permitida a reeleição. 

 

Propõe-se o número de 8 (oito) membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia, seguindo abaixo a lista de 

candidatos, nos termos do art. 10 da Instrução CVM 481/2009, contemplando a eleição de 6 (seis) membros indicados pelo Controlador e 

a eleição, em separado, de 1 (um) membro indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, acrescido do representante dos 

empregados eleito em separado conforme previsto no estatuto social da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembleia 

Geral Ordinária de 2022. 
 

Nome 
(a) 

Data de 
nascimento 

(b) 

Profissão 
(c) 

CPF 
(d) 

Cargo Eletivo 
Ocupado 

(e) 

Data da 
Eleição 

(f) 

Data da 
Posse 

(f) 

Prazo do 
Mandato 

(h) 

Outros Cargos ou Funções 
Exercidos na Companhia 

(i) 
 

Indicado pelo 
Controlador 

(j) 

 
 
 

Se é membro 
independente e, caso 

positivo, qual foi o 
critério utilizado pelo 

emissor para 
determinar a 

independência  
(k) 

 
 
 
 

Número de mandatos 
consecutivos (l) 

Conselho de Administração 

Bernardo 
Vargas 
Gibsone 

 
12/03/59 

Economista 
Doc identidade 

Colômbia 
19.360.232 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
25/03/21 

Até  
24/04/21 

AGO/2022 
Membro do Comitê de 
Recursos Humanos 

Sim 

 
 

Não 

 
 
8 

Fernando 
Augusto 

Rojas Pinto 

 
13/02/55 

Engenheiro  232.512.958-61 
Membro do 
Conselho de 

Administração 
25/03/21 

Até  
24/04/21 

AGO/2022 Membro do Comitê de 
Recursos Humanos 

Sim 

 
 

Não 

 
16 

César 

Augusto 

Ramirez 

Rojas 

 
 

30/07/56 

 

Engenheiro  

 

Doc identidade 

Colômbia 4.344.455 

Membro do 

Conselho de 

Administração 
25/03/21 

Até  
24/04/21 

AGO/2022 

Membro dos Comitês de 

Recursos Humanos 

e de Auditoria 

Sim 

 
 

Não 

 
 
8 

Luis Alberto 

Rodríguez 

Ospino 

 
 

25/06/87 
Economista 

Passaporte 

Diplomático 049515 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO/2022 Não se aplica Sim 

 
 
   

 Não 

 
 
0 



11 
 

 

Ana Milena 

López Rocha 

 

24/01/81 Economista 

Doc. Identidade 

Colômbia 

52.410.477 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO/2022 

Membro do Comitê de 

Recursos Humanos 

e de Auditoria 

Sim Não 4 

Gustavo 

Carlos Marin 

Garat 

 
 

10/01/58 

 

Economista 

 

217.208.458-16 

Membro do 

Conselho de 

Administração 

25/03/21 
Até  

24/04/21 
AGO/2022 Não se aplica Sim 

 
   

 Sim 
(Regulamento do Novo 

Mercado) 

 
 
 
6 

Roberto 

Brigido do 

Nascimento 

 
 

28/11/1967 

 

Engenheiro 

 

 
955.003.407-00 

Membro do 

Conselho de 

Administração 
25/03/21 

Até  
24/04/21 

AGO/2022 
Membro do Comitê de 

Auditoria 

Não 
(Preferencialistas) 

 
   

 Sim 
(Regulamento do Novo 

Mercado) 

 
 
 
3 

 

Orivaldo Luiz 

Pellegrino 

 
 

09/11/65 

 

Engenheiro 

 

082.166.248-16 

Membro do 

Conselho de 

Administração 
25/03/21 

Até  
24/04/21 

AGO/2022 Não se aplica 
 Não 

(Empregados) 

 
 

Não 
 

 
 
4 
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A acionista ISA Capital do Brasil S.A., na qualidade de detentora da maioria do capital com 

direito a voto da Companhia, indica para compor o Conselho de Administração da 

Companhia até a Assembleia Geral Ordinária de 2022: 

 

Bernardo Vargas Gibsone. Colombiano, nascido em 12 de março de 1959. Economista 

formado em 1982 pela Universidade de Los Andes, candidato do Mestrado em Economia 

pela Universidade de Los Andes em 1985 e com MBA com ênfase em finanças, economia 

empresarial, internacional, cursos de doutorado em economia, micro e macro economia 

pela Columbia Business School em Nova York – 1986 a 1988. De 2001 a 2015 foi sócio da 

empresa Nogal Assessorias Financeiras, banco de investimentos independente, operando 

na Colômbia e na América Latina especializado em fusões e aquisições, finanças 

corporativas e serviços de consultoria e obtenção de recursos. Presidente de ING Barings, 

que atua no setor bancário, na Colômbia, Diretor da região Andina, foi nomeado Presidente 

e CEO para as operações unificadas da Barings e ING Colômbia. Liderou a equipe de 

análises de ações na Colômbia em 1995, 1996 e 1997. Em M&A, o Sr. Vargas participou 

de transações para um número importante de clientes corporativos relevantes na 

Colômbia, região e para o governo da Colômbia. Foi Presidente fundador de Proexport 

Colômbia, organização nacional para promoção de exportações, presidente fundador da 

Fiducoldex, agência do Governo colombiano que atua como agente fiduciário para o 

comércio exterior e foi assessor do Ministro de Comercio Exterior. Desde 2015, é CEO da 

Interconexion Electrica S.A.E.S.P. holding controladora da Companhia. Membro do 

Conselho de Administração das seguintes Companhias: ISA CTEEP, ISA Capital do Brasil 

S.A., ISA REP, ISA Intervial, ISA Interchile, ISA Intercolombia, Internexa, XM, bem como 

das ONGs Best Buddies Colombia, Fundación Santa Fe de Bogota e Conselho Internacional 

Fundacão Dom Cabral. 
 

Fernando Augusto Rojas Pinto. Colombiano, nascido em 13 de fevereiro de 1955. 

Engenheiro eletricista formado pela Universidade Nacional de Colômbia em 1978, com 

mestrado em Análise de Sistemas Elétricos de Potência pela Universidade de Manchester 

em 1983, e Especialização em Finanças pela Universidad EAFIT - Medellin em 1995 e pela 

FGV - São Paulo em 2008. Admitido em 1979 na ISA como engenheiro de operação do 

sistema interligado e depois ocupou diversas posições técnicas e administrativas. Entre 

janeiro de 2005 e janeiro de 2007 ocupou o cargo de Gerente da Região Sul-Americana, 

da Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, empresa colombiana do setor de energia elétrica. 

Desde 2007, é Diretor Presidente da ISA Capital do Brasil S.A., holding controladora da 

Companhia e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e, desde 2013, 

membro do Conselho de Administração da Internexa Participações, holding pertencente ao 

Grupo ISA. 

 

Cesar Augusto Ramirez Rojas. Colombiano, nascido em 30 de julho de 1956. 

Engenheiro eletricista formado pela Universidade Nacional de Colômbia, com 

Especialização em Gerência de la Calidad pela Universidad EAFIT e Máster of Science em 

Investigación Operacional pela Universidad de Strathclyde, Escócia - UK em 1987. Foi 

Gerente de estratégia Corporativa na ISA – Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P., onde 

coordenou as atividades estratégicas em termos e posicionamento, crescimento e novos 

negócios. Foi Diretor Presidente da Companhia de 2009 a novembro de 2013. Desde 

novembro de 2013 é Vice-Presidente de Transporte de Energia e responsável pelas áreas 

Corporativas de Projetos, Operações, Engenharia e Provisionamento da Interconexión 

Electrica S.A. (ISA), holding controladora da Companhia. Atualmente, é também membro 

do Conselho de Administração da Companhia, Transelca S.A.E.S.P., transmissora de 

energia, Intercolombia S.A.E.S.P., Red de Energía del Peru S.A, Consorcio Transmantaro 

S.A., ISA Perú S.A., Interchile S.A., Isa Capital do Brasil S.A. e Transmissora Aliança de 

Energia Elétrica S.A. 

 

Luis Alberto Rodríguez Ospino. Colombiano, nascido em 25 de junho de 1987. 

Economista formado pela Universidade Nacional da Colômbia, com especialidade em 

Política Econômica e Administração Pública pela Universidade de Columbia (EUA). Atuou 
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como pesquisador e professor da Universidade Nacional da Colômbia e da Faculdade de 

Economia da Universidade de Rosário (Argentina), além de pesquisador e economista da 

Área de Pobreza do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Foi 

Chefe de Estudos Econômicos da Associação Bancária da Colômbia, Consultor da 

Superintendência de Serviços Públicos da Colômbia, Consultor da PROMIGAS, Vice-Ministro 

Técnico do Ministério da Fazenda e Crédito Público e atualmente ocupa o cargo de Diretor 

do Departamento Nacional de Planejamento da Colômbia. 

 

Ana Milena López Rocha. Colombiana, nascida em 24 de janeiro 1981. Economista 

formada pela Harvard University e com MBA em Finanças pela Columbia Business 

School.  Atualmente, Milena López Rocha atua como Vice-presidente de Finanças, 

Estratégia e Novos Negócios de Cenit Logística y Transporte de Hidrocarburos, maior 

empresa transportadora de petróleo e refinados da Colômbia. Anteriormente, a Sra. Lopez 

Rocha foi nomeada Directora de Crédito Público y Tesoro Nacional da República da 

Colômbia, sendo responsável pela Tesouraria Nacional e seu financiamento, assim como a 

supervisão e gestão dos ativos nacionais, incluído as empresas controladas pelo Governo 

Nacional e seu programa de privatizações. Também atuou como Vice-Presidente de 

Mercados Emergentes do Banco J.P Morgan. Milena López Rocha é atualmente membro do 

Conselho de Administração do Seguros Bolivar e do Banco Davivienda na Colômbia. 

 

Gustavo Carlos Marin Garat. Uruguaio, nascido em 10 de janeiro de 1958. Formado em 

economia. Gustavo Marin é Vice-presidente executivo da First Data Corporation (FDC), que 

atua em sistemas de pagamentos e presidente do comitê de administração na América 

Latina (desde fevereiro de 2015). O Sr. Marin é membro do conselho do Santander Asset 

Management UK (SAM UK), Companhia controladora do SAM Group, controlado pelo Grupo 

Banco Santander e patrocinadores financeiros como Warburg Pincus e General Atlantic. 

Além disso, é presidente do comitê de auditoria da SAM UK. O Sr. Marin foi Presidente do 

Citibank, empresa do setor bancário, no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai até julho de 

2012. Foi nomeado CEO do Citibank no Brasil em 2001, responsável por todos os 

segmentos de negócios no país. Foi convidado pelo governo brasileiro para ser membro do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), corpo consultivo da Presidência 

da República durante o primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva (2002 – 

2006). É também membro do Conselho de Administração da Companhia. 

 

Roberto Brigido do Nascimento. Brasileiro, nascido em 28 de novembro de 1967. 

Engenheiro Civil formado pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta em 

1995, concluiu MBA em Gestão Estratégica de Custos pela Universidade Federal Fluminense 

em 2005 e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 2008. Ocupou posições nas áreas de engenharia em diversas 

empresas desde 1987, tais como Enesa, Cemsa Engenharia S.A. e Bauruense Tecnologia 

e Serviços Ltda. É integrante da Eletrobras desde 2007, tendo atuado como engenheiro de 

2007 a 2012, entre 2012 e 2019 foi Gerente da Coordenação de Implantação de 

Empreendimentos de Transmissão, responsável pelo acompanhamento físico e financeiro 

dos empreendimentos de transmissão e desde então é Superintendente de Riscos, 

Controles Internos e Segurança da Informação das empresas Eletrobras. 

 

O representante dos empregados foi eleito em votação em separado e está sendo indicado 

para representar os empregados no Conselho de Administração: 

 

Orivaldo Luiz Pellegrino. Brasileiro, nascido em 09 de novembro de 1965. Engenheiro 

Eletricista pela Universidade Paulista em 2014, Engenheiro de Segurança do Trabalho pela 

Universidade Candido Mendes em 2016, Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de 

Bauru em 1995, Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - 

seção São Paulo, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Candido 

Mendes em 2017, Tecnólogo Mecânico pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho – Unesp em 1989. É Conselheiro Fiscal na Fundação CESP desde 2018 

Conselheiro Deliberativo de 2009 a 2018. Foi Conselheiro de Administração da Cooperativa 
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de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Energia Elétrica do Estado 

de São Paulo de 2000 a 2011 e Conselheiro Fiscal de 1999 a 2000. Ingressou na CESP em 

1986 e, com a cisão daquela empresa, passou a atuar na ISA CTEEP em 1999, onde 

atualmente exerce  cargo na área técnica . 
 

Todos os membros indicados para o Conselho de Administração declaram, para todos os 

fins de direito que: 

 

(i) nos últimos 05 (cinco) anos, não estiveram sujeitos aos efeitos de nenhuma condenação 

criminal e/ou nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo 

perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de 

qualquer atividade profissional ou comercial; 

 

(ii) não há qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau, 

para os fins do item 12.9 do “Formulário de Referência” (IN CVM 480/2009); e 

 

(iii) não há qualquer relação de subordinação, prestação de serviço ou controle, para os 

fins do item 12.10 do “Formulário de Referência” (IN CVM 480/2009). 

 

A Companhia informa ainda que para determinar a independência dos Conselheiros utiliza 

os critérios expressos no Regulamento do Novo Mercado emitido pela B3 Brasil, Bolsa, 

Balcão e que os membros independentes  indicados nesta proposta firmaram declaração 

sobre o seu enquadramento em relação aos critérios de independência, atestando 

individualmente que: 

 

(i) não são acionistas controladores diretos ou indiretos da Companhia; 

 

(ii) não têm o exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia 

vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à 

Companhia; 

 

(iii) não são cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta ou colateral, até segundo 

grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do 

acionista controlador; 

 

(iv) não foram, nos últimos três anos, empregados ou diretores da Companhia ou do seu 

acionista controlador; 

 

(v) não têm parentesco afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador 

da Companhia ou de administrador do acionista controlador; 

 

(vi) não foram, nos últimos três anos, empregados ou diretores de sociedades coligadas, 

controladas ou sob controle comum da Companhia; 

 

(vii) não tiveram relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; 

 

(viii) não ocupam cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a 

Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das 

atividades da referida sociedade ou entidade; e 

 

(ix) não receberam outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação 

como membro do Conselho de Administração ou de Comitês da Companhia, de seu 

acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum. 
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Os membros do Conselho de Administração a serem eleitos mediante votação em separado 

serão considerados independentes. 
 

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do Conselho de 

Administração no último exercício social, a Companhia informa a participação nas reuniões 

realizadas pelo respectivo órgão, conforme abaixo: 

 

 

Conselho de Administração 
% de participação do membro nas reuniões  
do Conselho de Administração realizadas 

após a posse no cargo em 2020 

Bernardo Vargas Gibsone 100% 

Fernando Augusto Rojas Pinto 100% 

César Augusto Ramírez Rojas 100% 

José Andrés Romero Tarazona 100% 

Ana Milena López Rocha 100% 

Gustavo Carlos Marin Garat 95% 

Roberto Brigido do Nascimento 100% 

Orivaldo Luiz Pellegrino 100% 
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6. Fixar o Montante Global da Remuneração dos Administradores da 

Companhia 
 

Propõe-se à Assembleia Geral Ordinária a aprovação da remuneração global para o período 

de abril de 2021 a março de 2022 dos membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria Estatutária da Companhia de até R$ 12.015.534,51, dos quais R$ 1.920.000,00 

a serem destinados aos honorários do Conselho de Administração e R$ 10.095.534,51 a 

serem destinados aos honorários da Diretoria Estatutária.  

 

A remuneração da Diretoria Estatutária proposta para deliberação da Assembleia é uma 

estimativa que considera o montante máximo que pode vir a ser pago aos seus membros. 
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7. Fixar o Montante Global da Remuneração dos Membros Efetivos 

do Conselho Fiscal 

 

Propõe-se à Assembleia Geral Ordinária a aprovação da remuneração global para o período 

de abril de 2021 a março de 2022 dos membros efetivos do Conselho Fiscal em até 

R$ 480.000,00, adicionalmente ao reembolso obrigatório das despesas de locomoção e 

estadia necessárias ao desempenho da função. 
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8. Anexo A - Comentários da Administração (Item 10 da 
Instrução CVM Nº 480/09) 

 

10.1   Condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de 

Referência são derivadas de nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas 

aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas e 

apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 

quais abrangem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 

pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo 

International Accounting Standards Board – IASB, e evidenciam todas as informações 

relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 

consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

 

Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento 

contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2) emitida pelo 

IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia 

adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações 

financeiras de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não foram ajustadas para 

refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) e, por isso, algumas informações financeiras 

não são comparativas com aquelas de 31 de dezembro de 2019, as quais refletem 

os efeitos da adoção desta norma. Para mais informações sobre o IFRS 16/CPC 

06(R2), ver item 10.4 deste Formulário de Referência. 

 

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a 

flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião 

sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas Demonstrações Financeiras 

sobre a situação financeira da Companhia. A Diretoria da Companhia não pode 

garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se 

reproduzir no futuro. 

 

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas  de  determinadas tabelas  no  item  

10 em  geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. 

 

10.1 - Os diretores devem comentar sobre: 

 

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais 

Os Diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e 

patrimoniais suficientes para desenvolver as atividades do seu negócio e cumprir com 

suas obrigações de curto e médio prazo. 

 

Os Diretores apresentam abaixo informações sobre o Patrimônio Líquido e Dívida 
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Bruta, Dívida Líquida e Índice de Dívida Líquida da Companhia em 31 de dezembro 

de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

 

 Em 31 de dezembro de 

Em R$ mil, exceto % 2020 20193 2018 

Patrimônio Líquido 14.125.442 13.761.607 11.299.525 

Dívida bruta1 4.535.732 3.293.751 3.014.967 

Dívida líquida2 2.014.838 629.169 2.317.318 

Índice de dívida 

líquida4 
14,3% 4,6% 20,5% 

1 A dívida bruta corresponde aos empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil e debentures (circulante e não 

circulante). A dívida bruta não é uma medida de medidas de liquidez ou endividamento reconhecida elas práticas 

contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting 

Standards - “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. 

Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre 

as divulgações. Para a reconciliação da Dívida Bruta com as Demosntrações Financeiras consolidadas vide o item 3.2 

deste Formulário de Referência. 

2 A Dívida Líquida corresponde a Dívida Bruta ( empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil e debentures 

(circulante e  não circulante), deduzidos do saldo de caixa e  equivalentes  de  caixa  e  aplicações financeiras (circulante). 

A dívida líquida não é uma medida medidas de liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas 

no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards - 

“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. Outras 

companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as 

divulgações. Para a reconciliação da com as Demosntrações Financeiras consolidadas vide o item 3.2 deste Formulário 

de Referência. 

 

3 Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de 

Arrendamento Mercantil (IFRS 16//CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal 

norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado simplificado. Consequentemente, as Demonstrações 

Financeiras de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2). 

Desta forma, em 31 de dezembro de 2019 a Dívida Bruta e Dívida Líquida foram impactadas pela adoção do IFRS16/CPC 

06(R2). 

 
4  Índice de dívida líquida corresponde a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido 

Composição da Dívida bruta 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2020, a  

Companhia registrou uma dívida bruta consolidada (soma dos empréstimos, 

financiamentos, arrendamento mercantil e debêntures circulante e não circulante) de 

R$4.535,7  milhões, sendo que: (i) o montante de R$501,4 milhões, que representa 

11,1% do total da dívida bruta consolidada, estava vinculado a contratos de 

empréstimo junto ao BNDES, R$653,3 milhões em Cédula de Crédito Bancário junto 

ao Bradesco, contratos BNB, outros (Eletrobras) de R$148,2 milhões; (ii) o montante 

de R$53,5 milhões refere-se aos  arrendamentos mercantis (circulante e não 

circulante) que representa 1,2% do total da dívida bruta consolidada; e  (iii) o saldo 

de R$3.179,3 milhões, representando 70,1% do total da dívida bruta consolidada, 

refere-se a de debêntures (circulante e não circulante). Os Diretores informam, 

ainda, que a dívida líquida consolidada (total da dívida bruta consolidada menos caixa 

e equivalente de caixa e aplicações financeiras circulante) foi de R$2.014,8 milhões 

e o índice de dívida líquida (total da dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido 

consolidado) atingiu 14,3%. 
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Estrutura de capital 

 

Consolidado Em 31 de dezembro de 

Em R$ Mil, exceto %  2020 2019 2018 

Capital próprio (patrimônio líquido)  57,4% 63,71% 60,94% 

Capital de Terceiros (passivo total – passivo 
circulante e não circulante) 

42,6% 36,29% 39,06% 

Passivo total – passivo circulante e não circulante 10.466.916 7.837.487 7.242.699 

Patrimônio líquido 14.125.442 13.761.607 11.299.525 

 

 

b. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos 

financeiros assumidos 

 

Os Diretores da Companhia informam que, no exercício findo em 31 de dezembro de 

2020, o EBITDA totalizou R$4.449,6 milhões, um acréscimo de R$2.085,9 milhões 

comparado ao EBITDA de R$2.363,7 milhões registrado no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019. A margem EBITDA no exercício findo em 31 de dezembro de 

2020 foi de 120,4%. 

 

Os Diretores da Companhia informam que, no exercício findo em 31 de dezembro de 

2019, o EBITDA totalizou R$2.363,7 milhões, uma redução de R$106,9 milhões 

comparado ao EBITDA de R$2.470,6 milhões regiostrado no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018. A margem EBITDA no exercício findo em 31 de dezembro de 

2019 foi de 71,5%. 

 

Os Diretores da Companhia informam que, no exercício findo em 31 de dezembro de 

2018, o EBITDA totalizou R$2.470,6 milhões, um aumento de R$411,1 milhões 

comparado ao EBITDA de R$2.059,5 milhões registrado no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017. A margem EBITDA no exercício findo em 31 de dezembro de 

2018 foi de 77,6%. 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2020, a  

Companhia registrou uma dívida bruta consolidada (soma dos empréstimos, 

financiamentos, arrendamento mercantil e debêntures circulante e não circulante) de 

R$4.535,7  milhões, sendo que: (i) o montante de R$501,4 milhões, que representa 

11,1% do total da dívida bruta consolidada, estava vinculado a contratos de 

empréstimo junto ao BNDES, R$653,3 milhões em Cédula de Crédito Bancário junto 

ao Bradesco, contratos BNB, outros (Eletrobras) de R$148,2 milhões; (ii) o montante 

de R$53,5 milhões refere-se aos  arrendamentos mercantis (circulante e não 

circulante) que representa 1,2% do total da dívida bruta consolidada; e  (iii) o saldo 
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de R$3.179,3 milhões, representando 70,1% do total da dívida bruta consolidada, 

refere-se a de debêntures (circulante e não circulante). Os Diretores informam, 

ainda, que a dívida líquida consolidada (total da dívida bruta consolidada menos caixa 

e equivalente de caixa e aplicações financeiras circulante) foi de R$2.014,8 milhões 

e o índice de dívida líquida (total da dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido 

consolidado) atingiu 14,3%. 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2019, a  

Companhia registrou uma dívida bruta consolidada (soma dos empréstimos, 

financiamentos, arrendamento mercantil e debêntures circulante e não circulante) de 

R$3.293,8  milhões, sendo que: (i) o montante de R$1.347,4 milhões, que representa 

40,9% do total da dívida bruta consolidada, estava vinculado a contratos de 

empréstimo junto ao BNDES, contratos BNB, outros (Eletrobras) de R$ 0,04 milhões 

e empréstimos em moedas estrangeiras (circulante) (ii) o montante de R$49,9 

milhões refere-se aos  arrendamentos mercantis (circulante e não circulante) que 

representa 1,5% do total da dívida bruta consolidada; e  (iii) o saldo de R$1.896,5 

milhões, representando 57,6% do total da dívida bruta consolidada, refere-se a de 

debêntures (circulante e não circulante). Os Diretores informam, ainda, que a dívida 

líquida consolidada (total da dívida bruta consolidada menos caixa e equivalente de 

caixa e aplicações financeiras circulante) foi de R$629,2 milhões e o índice de dívida 

líquida (total da dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido consolidado) atingiu 

4,6%. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a dívida bruta consolidada (empréstimos, 

financiamentos, arrendamento mercantil e debêntures (circulante e não circulante) 

em 31 de dezembro de 2018 totalizava em R$3.015,0 milhões, o qual teve um 

aumento de 55,2% em relação a 31 de dezembro de 2017, quando era equivalente 

a R$1.943,0 milhões. Os Diretores da Companhia explicam que a variação deve-se, 

principalmente, por: (i) emissão, em maio de 2018, de 621.000 debêntures de 

infraestrutura, no montante total de R$621,0 milhões; assinatura dos contratos de 

empréstimos nos termos da Lei 4131 (ii) em julho de 2018 com o contrato a MUFG 

Bank, sendo uma captação de USD75,0 milhões, cujo saldo em 31 de dezembro de 

2018 totalizava em R$293,9 milhões; (iii) em agosto de 2018 com o contrato da 

Citibank, sendo uma captação de  USD75,0 milhões, cujo saldo em 31 de dezembro 

de 2018 totaliza em R$292,0 milhões; e (iv) em novembro de 2018 com o contrato 

do Citibank, sendo uma captação de USD60,0 milhões, cujo o saldo em 31 de 

dezembro de 2018 totaliza em R$233,1 milhões; (v) empréstimos da controlada 

IESUL (controlada adquirida 100% em setembro de 2018) no montante de R$20,0 

milhões com o BNDES em 31 de dezembro de 2018; compensados em parte por (vi) 

pagamento de empréstimo no montante R$283,5 milhões e de debentures em 

R$170,0 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa, equivalente de caixa e aplicações 

financeiras (circulante) da Companhia consolidada somavam no montante de 

R$2.520,9 milhões em 31 de dezembro de 2020 tendo uma redução de 5,4% em 

comparação ao registrado em 31 de dezembro de 2019, quando atingiu R$2.664,6 

milhões. Dessa forma, a dívida líquida consolidada totaliza R$2.014,8 milhões em 31 
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de dezembro de 2020, apresenta aumento de 220,22% comparada com o montante 

de R$629,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa, equivalente de caixa e aplicações 

financeiras (circulante) da Companhia consolidada somavam no montante de 

R$2.664,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 tendo um aumento de 281,9% em 

comparação ao registrado em 31 de dezembro de 2018, quando atingiu R$697,6 

milhões. Dessa forma, a dívida líquida consolidada totaliza R$629,2 milhões em 31 

de dezembro de 2019, apresenta redução de 72,85% comparada com o montante de 

R$2.317,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa, equivalente de caixa e aplicações 

financeiras circulante da Companhia consolidada somavam no montante de R$697,6 

milhões em 31 de dezembro de 2018, tendo um aumento de 13,2% em comparação 

ao registrado em 31 de dezembro de 2017, quando atingiu R$616,7 milhões. Dessa 

forma, a dívida líquida consolidada totalizando em R$2.317,3 milhões, em 31 de 

dezembro de 2018, apresentando aumento de 74,7% comparado com o montante 

de R$1.326,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. 

 

A Companhia informa que os contratos recentes não possuem covenants. Em 31 de 

dezembro de 2020, inexiste evento de vencimento antecipado da dívida relacionado 

a cláusulas restritivas (covenants).  

 

Considerando o perfil de endividamento da Companhia, o fluxo de caixa e a posição 

de  liquidez, bem como os projetos em implantação, a Diretoria da Companhia 

acredita que a CTEEP possui liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus 

investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à consecução do seu 

objeto social.  Caso entenda  ser necessário contrair empréstimos para financiar seus 

investimentos e aquisições, a Diretoria acredita que a Companhia possui capacidade 

para contratá-los atualmente. 

 

c. Fontes de financiamento para capital de giro e para 

investimentos em ativos não- circulantes utilizadas 

 

Os Diretores informam que para financiar nosso capital de giro e nossos 

investimentos em ativos não circulantes (“CAPEX”), a Companhia e suas controladas 

utilizam-se do caixa gerado por suas atividades, bem como de empréstimos e 

financiamentos contraídos junto às instituições financeiras e ao mercado de capitais, 

através dos instrumentos de notas promissórias, debêntures simples e incentivadas. 

 

Os Diretores da Companhia informam que nos exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2020, 2019 e 2018, dentre os contratos de financiamento, destacam-se 

principalmente: BNDES, Empréstimos Externos (Lei 4131) e Mercado de Capitais com 

instrumento de debêntures simples e incentivadas, além de outros instrumentos.  
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d. Fontes de financiamento para capital de giro e para 

investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para 

cobertura de deficiências de liquidez 

Os Diretores informam que a principal fonte de caixa da Companhia é proveniente de 

suas operações, através do uso do seu sistema de transmissão de energia elétrica 

por outras concessionárias e agentes do setor. A remuneração dessas operações 

corresponde a RAP (Receita Anual Permitida), determinada pela ANEEL, nos termos 

da legislação vigente. Dessa forma, os Diretores da Companhia entendem que não 

há riscos ou deficiências de liquidez. Adicionalmente, os Diretores informam que a 

Companhia passou a receber os valores dos  ativos não depreciados provenientes do 

contrato de concessão 059/2001 que foram energizados até maio de 2000 (RBSE) a 

partir de agosto de 2017. 

 

e. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, 

descrevendo ainda: 

 

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações 

de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre 

as dívidas; (iv) eventuais restrições impostas à companhia, em especial, em 

relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à 

distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 

mobiliários e à alienação de controle societário. 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2018, a dívida 

bruta consolidada (empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil e 

debêntures (circulante e não circulante) era de R$ 3.015,0 milhões. Do total da dívida 

bruta consolidada, 18,45% referem-se a empréstimos contratados junto ao BNDES 

(circulante e não  circulante), 48,60% equivalem a Mercado de Capitais (Debêntures 

(circulante e não  circulante)), 5,69% equivalem a empréstimos com o Banco do 

Nordeste,(circulante e não circulante), 27,17% equivalem a empréstimos 

estrangeiros (Lei 4.131) (circulante e não circulante)e o restante, de 0,09%, provém 

de arrendamento mercantil, FINAMEs e Eletrobras(circulante e não circulante). 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2019, a dívida 

bruta consolidada (empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento 

mercantil circulante e não circulante) era de R$ 3.293,8 milhões. Do total da dívida 

bruta consolidada, 17,57% referem-se a empréstimos contratados junto ao BNDES 

(circulante e não circulante), 57,58% equivalem a Mercado de Capitais 

(Debêntures(circulante e não circulante)), 4,87% equivalem a empréstimos com o 

Banco do Nordeste(circulante e não circulante), 18,47% equivalem a empréstimos 

estrangeiros (Lei 4.131) (circulante) e o restante, de 1,51%, provém de Eletrobras, 

e Arrendamentos Mercantis (circulante e não circulante). 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2020, a dívida 

bruta consolidada (empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento 

mercantil circulante e não circulante) era de R$ 4.535,7 milhões. Do total da dívida 
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bruta consolidada, 11,05% referem-se a empréstimos contratados junto ao BNDES 

(circulante e não circulante), 70,09% equivalem a Mercado de Capitais 

(Debêntures(circulante e não circulante)), 3,27% equivalem a empréstimos com o 

Banco do Nordeste(circulante e não circulante), 14,41% equivalem a Cédula de 

Crédito Bancário (CCB) (circulante e não circulante) e o restante, de 1,18%, provém 

de Eletrobras, e Arrendamentos Mercantis (circulante e não circulante). 

 

 

Empréstimos e financiamentos (em milhares de R$) 

 

A composição dos saldos de empréstimos e financiamentos é como segue: 

 

 
  

2 0 2 0 2 0 19 2 0 18

BNDES

284.136
TJLP + 

1,80% a.a.
8,35% 15.03.2029

 Plano de 

Investimentos 

Plurianual

159.057 178.167 196.700

105.231 3,50% a.a. 3,60% 15.01.2024 2012 -  2015 31.455 41.664 51.830

1.940 TJLP 6,17% 15.03.2029 23 26 24

272.521
TJLP+2,62

%a.a.
7,04%

 Plano de 

Investimentos 

Plurianual 

2016 - 2019

218.877 234.145 150.987

1.378 TJLP 4,98% 29                                -                            -    

TJLP + 

2,06% a.a. 
7,55% 15.02.2028 3.932 4.482 5.015

3,50% a.a. 3,55% 15.04.2023 4.226 6.037 7.847

TJLP + 

2,62% a.a. 
8,28% 15.05.2026 19.543 23.326 27.020

5,50% a.a. 5,78% 15.01.2021 838 10.888 20.935

TJLP + 

1,95% a.a. 
8,20% 15.05.2026 20.881 24.741 28.531

TJLP + 

1,55% a.a. 
7,90% 15.05.2026 18.044 21.380 24.655

Contrato 

08.2.0770.1
IEMG 70.578 14.01.2009

TJLP + 

2,39% a.a.
7,93% 15.04.2023

Financiar os 

Projetos do 

Lote D do 

Leilão 

005/2006

Principal e 

Juros em 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 15 de maio 

de 2009

-

ICSD de no 

mínimo 1,3 

apurado 

anual

12.324 17.610 22.821

5,5% a.a. 5,50% 15.01.2021 93 1.213 2.334

TJLP + 

2,58% a.a.
7,72% 15.05.2025 3.372 4.136 4.884

3,0% a.a. 3,00% 15.04.2023 2.781 3.972 5.170

TJLP + 

2,58% a.a.
7,93% 15.02.2028 5.942 6.772 7.572

Finame PSI CTEEP 10.346 04.11.2014 6,0% a.a. - 18.11.2019                                   -    - 2.113

Eletrobrás CTEEP 8,0% a.a. 8,00% 15.11.2021 19 35 69

CTEEP 650.000 30.04.2020
CDI + 

2,45% a.a.
3,90% 20.04.2022 -

Juros trimestrais 

e Principal no 

final
- - 653.317                                -                            -    

BNB IENNE 220.000 19.05.2010 10,0% a.a. 10,00% 19.05.2030

Financiar os 

Projetos do 

Lote A do 

Leilão 

004/2008

Juros trimestrais 

até maio de 

2012 e mensais 

a partir de junho 

2012

Conta 

reserva 

mantida no 

BNB

148.176 160.307 171.679

1.3 0 2 .9 2 9 7 3 8 .9 0 2 7 3 0 .18 6

 Indic a dor 

fina nc e iro 
 TIR a .a .   Da ta  Fina l  Fina lida de  

 Forma  de  

pa ga me nto 
 Ga ra ntia   Contra to Empre sa  

 Va lor da  

c a pta ç ã o 

Da ta  

iníc io
 Enc a rgos 

Empré stimos e  Fina nc ia me ntos -  R$  Mil

 Dívida líquida/ 

EBITDA 

ajustado < 3,0 e 

Dívida Líquida/ 

Dívida Líquida + 

PL < 0,6 

   Contrato 

17.2.0291.2 (*)
CTEEP  08.08.2017 

 Fiança 

bancária 

   Contrato 

13.2.1344.1 (*)
CTEEP  23.12.2013 

 Juros 

trimestrais até 

março de 2015 

e Pagamento 

de Principal e 

Juros mensais a 

partir de abril 

2015 

 Cessão 

Fiduciária 

 Dívida líquida/ 

EBITDA 

Ajustado < 3,0 

e Dívida 

Líquida/ Dívida 

Líquida + PL < 

   Contrato 

13.2.0650.1
Pinheiros 23.498  13.08.2013 

 Financiar os 

Projetos dos 

Lotes E, H e K 

do Leilão 

004/2008 

15.03.2032

Principal e 

Juros mensais a 

partir de 15 de 

abril de 2018 

   Contrato 

10.2.2034.1
Pinheiros 119.886  30.12.2010 

Financiar os 

Projetos do 

Lote K do 

Leilão 

004/2011

Principal e 

Juros em 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 15 de junho 

de 2012 

 -  

ICSD de no 

mínimo 1,2 

apurado 

anual

 Principal e 

Juros 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 15 de março 

de 2014 

 -  

ICSD de no 

mínimo 1,3 

apurado 

anual 

 Principal e 

Juros em 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 15 de 

setembro de 

2011 

 -  

28.200 28.06.2013

Financiar os 

Projetos do 

Lote I do 

Leilão 

004/2008

   Contrato 

11.2.0842.1
Serra do Japi 93.373  28.10.2011 

 Financiar os 

Projetos do 

Lote I do 

Leilão 

001/2009

Em  3 1 de  de ze mbro de

-

ICSD de no 

mínimo 1,3 

apurado 

anual

ICSD de no 

mínimo 1,3 

apurado 

anual 

Tota l e m moe da  na c iona l

-

ICSD de no 

mínimo 1,3 

apurado 

anual

Principal e 

Juros em 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 26 de maio 

de 2014

Contrato 

10.2.1883.1
IESUL 18.166 21.12.2010

Financiar os 

Projetos do 

Lote F do 

Leilão 

004/2008

Principal e 

Juros em 168 

parcelas 

mensais a partir 

de 15 de junho 

de 2011

Contrato 

13.2.0422.1
IESUL
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2 0 2 0 2 0 19 2 0 18

MUFG CTEEP   USD 75.000 20.07.2018 

 Variação Cambial 

+ 3,3415% a.a. + 

IR (Swap  para 

102,3% CDI)

- 20.07.2020

 Dívida Líquida/EBITDA 

Ajustado < 3,5 e EBITDA 

Ajustado/Despesa com 

Juros Líquida ≥ 2,0 

Juros Trimestrais e 

Principal no final
                                      -    306.069 293.902

CITI CTEEP  USD 75.000  24.08.2018 

 Variação Cambial 

+ Libor  3M + 

0,47% a.a. + IR 

(Swap  para 

102,3% CDI)

- 24.08.2020

 Dívida Líquida/EBITDA 

Ajustado < 3,5 e EBITDA 

Ajustado/Despesa com 

Juros Líquida ≥ 2,0 

Juros Trimestrais e 

Principal no final
                                      -    302.407 292.027

 Dívida Líquida/EBITDA 

Ajustado < 3,5 e EBITDA 

justado/Despesa com 

Juros Líquida ≥ 2,0 

233.129

                        -    6 0 8 .4 7 6 8 19 .0 5 8

         1.3 0 2 .9 2 9  1.3 4 7 .3 7 8 1.5 4 9 .2 4 4

Forma  de  

Pa ga me nto

 Da ta  

iníc io 
 Enc a rgos 

 Ta xa  Inte rna  

de  Re torno -  

TIR a .a .  

 Da ta  Fina l  Indic a dor fina nc e iro 

Moe da  Estra nge ira  -  R$  Mil

Lei 4131(**)

CITI CTEEP  USD 60.000 

 Contra to  Empre sa  
 Va lor da  

c a pta ç ã o 

 08.11.2018 

 Variação Cambial 

+ Libor  3M + 

0,25% a.a. + IR 

(Swap  para 

102,5% CDI)

Em  3 1 de  de ze mbro de

Tota l e m moe da  na c iona l e  e stra nge ira

--

Tota l e m moe da  e stra nge ira

                                      -    08.11.2019
Juros Trimestrais e 

Principal no final

2 0 2 0 2 0 19 2 0 18

Arrendamentos 

mercantis 
CTEEP 51.815 49.285 512

Arrendamentos 

mercantis 
IEMG 430 393 -

Arrendamentos 

mercantis 
PINHEIROS 294 8 -

Arrendamentos 

mercantis 

SERRA DO 

JAPI
146 8 -

Arrendamentos 

mercantis 
EVRECY 98 71 -

Arrendamentos 

mercantis 
IENNE 352 48 -

Arrendamentos 

mercantis 
ITAÚNAS 47 4 -

Arrendamentos 

mercantis 
TIBAGI 47 4 -

Arrendamentos 

mercantis 
ITAQUERÊ 47 4 -

Arrendamentos 

mercantis 
ITAPURA 17 4 -

Arrendamentos 

mercantis 
AGUAPEÍ 47 4 -

Arrendamentos 

mercantis 
IESUL 150 64 -

Arrendamentos 

mercantis 
BIGUAÇU 47 - -

5 3 .5 3 7 4 9 .8 9 6 5 12Tota l

Arre nda me nto Me rc a ntil -  R$  Mil

 Contra to Empre sa  

Em  3 1 de  de ze mbro de
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A Companhia participa na qualidade de interveniente garantidora às controladas e 

controladas em conjunto, no limite de sua participação, em seus contratos de 

financiamento, conforme abaixo: 

 

 

  

 
 

Além das garantias supracitadas, os contratos de financiamento entre as controladas e 

controladas em conjunto com os Bancos de Fomento (BNDES/BASA/BNB) exigem a 

constituição e manutenção de conta de reserva dos serviços da dívida no valor equivalente 

de três a seis vezes a última prestação vencida de amortização do financiamento, incluindo 

parcela de principal e juros, classificados sob a rubrica caixa restrito no Balanço Patrimonial 

da Controladora de R$10 milhões e no Consolidado no montante de R$41 milhões (R$10 

milhões na controladora e R$40 milhões no consolidado, em 31 de dezembro de 2019). 

 

Os contratos de BNDES e debêntures das controladas e controladas em conjunto possuem 

cláusulas restritivas que exigem o cumprimento de indicadores financeiros, sendo o Índice 

de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), bem como cláusulas de “cross default” que 

estabelecem a antecipação das dívidas na ocorrência do não cumprimento de obrigações 

contratuais. 

 

Em 31 de dezembro de 2020, inexiste evento de vencimento antecipado da dívida 

relacionado a cláusulas restritivas (“covenants”), da controladora, controladas e 

controladas em conjunto.controladas e controladas em conjunto. 

 
 

Controlada
Participação 

na controlada
Banco

Modalidade 

dívida

Saldo 

devedor em 

31.12.2020

R$ Mil

Modalidade 

garantias

Saldo 

garantido 

pela CTEEP 

em 

31.12.2020

R$ Mil

Término da 

garantia

Pinheiros 100% BNDES FINEM e PSI 8.158 Penhor de Ações 8.158 15.02.2028

Pinheiros 100% BNDES FINEM e PSI 20.381 Penhor de Ações 20.381 15.05.2026

Serra do Japi 100% BNDES  FINEM 38.925 Penhor de Ações 38.925 15.05.2026

IEMG 100% BNDES FINEM 12.324 Penhor de Ações 12.324 15.04.2023

IESul 100% BNDES FINEM e PSI 3.465 Penhor de Ações 3.465 15.05.2025

IESul 100% BNDES FINEM e PSI 8.723 Penhor de Ações 8.723 15.02.2028

IENNE 100%
Banco do 

Nordeste
FNE 148.176

Penhor de 

Ações/Corporati

va

148.176 19.05.2030

296.333 151.130 10.07.2032

31.08.2020

1.079.782 550.689 15.02.2030

31.08.2020

IEMadeira 51% Itaú/BES

Debêntures 

de 

infraestrutura

437.100

Penhor de 

Ações/Corporati

va

222.921 18.03.2025

IEGaranhuns 51% BNDES FINEM e PSI 186.725 Penhor de Ações 95.230 15.12.2028

IE Ivaí 50% Itaú

Debêntures 

de 

infraestrutura

1.727.550
Penhor de Ações

/Corporativa
863.775

15.12.2043

15.01.2024

Penhor de Ações

Penhor de AçõesIEMadeira 51%
Banco da 

Amazônia

Cédula de 

crédito 

bancária

IEMadeira BNDES FINEM e PSI51%
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(i) Em julho de 2016, a Companhia emitiu 148.270 debêntures de infraestrutura, nos 

termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.431/2001, em série única, no montante 

total de R$148 milhões, com vistas ao reembolso de aportes e investimentos em suas 

controladas em conjunto IEMadeira e IEGaranhuns. O vencimento das debêntures ocorrerá 

no dia 15 de julho de 2021 e a remuneração será paga anualmente nos meses de julho de 

cada ano, sendo a primeira parcela paga em 15 de julho de 2017. 

 

(ii) Em fevereiro de 2017, a Companhia emitiu 300.000 debêntures de infraestrutura 

nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, Lei nº 12.431/2001, em série única, no montante 

total de R$300 milhões, com vistas ao pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, 

despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos em reforços e melhorias de instalação 

de transmissão, compreendendo a instalação, a substituição ou a reforma, visando manter 

a prestação de serviço adequada, a confiabilidade do SIN – Sistema Interligado Nacional, 

a vida útil dos equipamentos e/ou realizar a conexão de novos usuários. O vencimento das 

debêntures ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2024 e a remuneração será paga anualmente 

nos meses de fevereiro de cada ano, sendo a primeira parcela paga em 15 de fevereiro de 

2018. O valor da emissão líquido dos custos da transação totaliza R$293 milhões. Os custos 

serão amortizados linearmente pelo prazo da operação. 

 

(iii) Em dezembro de 2017, a Companhia emitiu 350.000 debêntures, em série única, 

no montante total de R$350 milhões, com finalidade exclusiva de reforço de capital de giro 

e alongamento do passivo financeiro. O vencimento das debêntures ocorrerá no dia 13  de 

dezembro de 2020 e a remuneração será paga semestralmente nos meses de junho e 

dezembro de cada ano, sendo a primeira parcela paga em 13 de junho de 2018. O valor 

da emissão líquido dos custos da transação totaliza R$348 milhões. Os custos serão 

amortizados linearmente pelo prazo da operação. 

 

(iv) Em abril de 2018, a Companhia emitiu 621.000 debêntures de infraestrutura, nos 

termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/2011, em série única, no montante total de R$621 

milhões, com finalidade de reembolso de custos incorridos em prazo de até 24 meses 

2 0 2 0 2 0 19 2 0 18

Série única (i) 15.07.2021 148.270 IPCA + 6,04% a.a. 8,1% 176.460 168.545 162.328

Série única (ii) 15.02.2024 300.000 IPCA + 5,04% a.a. 6,9% 352.490 336.910 325.049

Série única (iii) 13.12.2020 350.000
105,65% do CDI 

a.a.
5,9%                                    -    350.368 350.330

Série única (iv) 15.04.2025 621.000 IPCA+ 4,70% a.a. 6,5% 681.986 651.017 -

Série única (v) 15.12.2029 409.325 IPCA+ 3,50% a.a. 5,6% 407.032 389.639 -

Série única (vi) 15.11.2028 800.000 CDI + 2,83% a.a. 8,3% 795.750                                     -                                   -    

Série única (vi) 15.05.2044 800.000 IPCA + 5,30% a.a. 9,6% 765.547                                     -                                   -    

3 .17 9 .2 6 6 1.8 9 6 .4 7 9 8 3 7 .7 0 7

Em  3 1 de  de ze mbro de

De bê nture s -  R$  Mil

Ve nc ime nto
Qua n-

tida de
Enc a rgos TIR a .a
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contados da data de divulgação do Aviso de Encerramento da oferta, ou pagamento futuro 

no âmbito do investimento nos projetos Paraguaçu, Aimorés, Itaúnas, Ivaí, Tibagi, 

Itaquerê, Itapura e Aguapeí. As debêntures foram classificadas como "títulos verdes", pois 

o uso dos recursos contribui com o desenvolvimento sustentável por meio do suporte ao 

escoamento de energia renovável, de acordo com parecer independente de especialistas 

com experiência e capacidade técnica na área de sustentabilidade, divulgado em maio de 

2018. O vencimento das debêntures ocorrerá no dia 15 de abril de 2025 e a remuneração 

será paga semestralmente nos meses de outubro e abril de cada ano, sendo a primeira 

parcela devida em 15 de outubro de 2018. O valor da emissão líquido dos custos da 

transação totaliza R$603 milhões. Os custos serão amortizados linearmente pelo prazo da 

operação. 

 

(v) Em dezembro de 2019, a Companhia emitiu 409.325 debêntures de infraestrutura, 

nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/2011, em série única, no montante total de R$ 

409 milhões, com finalidade de reembolso de custos incorridos em prazo de até 24 meses 

contados da data de divulgação do Aviso de Encerramento da oferta, ou pagamento futuro 

no âmbito do investimento nos projetos Paraguaçu, Aimorés, Itaúnas, Tibagi, Itaquerê, 

Itapura, Aguapeí e Biguaçu. As debêntures foram classificadas como "títulos verdes", pois 

o uso dos recursos contribui com o desenvolvimento sustentável por meio do suporte ao 

escoamento de energia renovável, de acordo com parecer independente de especialistas 

com experiência e capacidade técnica na área de sustentabilidade, divulgado em dezembro 

de 2019 no site da Companhia. O vencimento das debêntures ocorrerá nos dia 15 de 

dezembro de 2027, 15 de dezembro de 2028 e 15 de dezembro de 2029 e a remuneração 

será paga semestralmente nos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo a primeira 

parcela paga em 15 de junho de 2020. O valor da emissão líquida dos custos da transação 

totaliza R$ 388 milhões. Os custos serão amortizados linearmente pelo prazo da operação. 

 

(vi) Em dezembro de 2020, a Companhia emitiu 1.600.000 debêntures em duas séries, 

no montante total de R$1,6 bilhão com liquidação financeira em maio de 2044. A primeira 

série, no montante total de R$ 800 milhões tem finalidade exclusiva de reforço de capital 

de giro e alongamento do passivo financeiro. O vencimento final das debêntures da 1ª 

serie ocorrerá no dia 15 de novembro de 2028 e a remuneração será paga semestralmente 

nos meses de maio e novembro de cada ano. 

 

A segunda série de debêntures de infraestrutura, no montante total de R$ 800 milhões, 

nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/2011, tem a finalidade de reembolso de custos 

incorridos em prazo de até 24 meses contados da data de divulgação do Aviso de 

Encerramento da Oferta, ou pagamento futuro no âmbito do investimento nos projetos 

IEParaguaçu, IEAimorés, IEItaúnas, IEItaquerê, IEItapura, IEAguapeí e IEBiguaçu e em 

projetos de reforços em instalações de transmissão de energia elétrica da ISA CTEEP. As 

debêntures foram classificadas como "títulos verdes", pois o uso dos recursos contribui 

com o desenvolvimento sustentável por meio do suporte ao escoamento de energia 

renovável, de acordo com o “Green Finance Framework”, divulgado em novembro de 2020 

no site Companhia, e avaliação e parecer independente de especialistas com experiência e 

capacidade técnica na área de sustentabilidade. O vencimento final das debêntures da 2ª 

serie ocorrerá no dia 15 de maio de 2044 e a remuneração será paga semestralmente nos 
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meses de maio e novembro de cada ano. O valor total da emissão líquido dos custos da 

transação totaliza R$ 1,56 bilhão. Os custos serão apropriados ao resultado pelo prazo da 

operação. 

 

Todas as exigências e cláusulas restritivas (covenants) estabelecidas nos contratos estão 

sendo devidamente observadas e cumpridas pela Companhia e suas controladas até a 

presente data. 

 

O montante de custos de emissão apropriados nas operações financeiras relacionadas até 

31 de dezembro de 2020 totaliza R$97 milhões. O saldo de custos remanescentes a serem 

apropriados, a partir de 31 de dezembro de 2020 é de R$77 milhões. 

Todas as exigências e cláusulas restritivas (covenants) estabelecidas nos contratos estão 

sendo devidamente observadas e cumpridas pela Companhia e suas controladas até a 

presente data. 

 

O montante de custos de emissão apropriados nas operações financeiras até 31 de 

dezembro de 2019 totaliza R$53 milhões. O saldo de custos remanescentes a serem 

apropriados, a partir de 31 de dezembro de 2019 é de R$39 milhões. 

  

iii. Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. 

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

 

 

          Em 31/12/2020 - % de Limite 

Modalidade Empresa Liberad

o 

Sald

o 

BNDES III / 

Investimento - 

FINEM 

CTEEP 100% 0% 

BNDES III / 

Investimento - 

PSI 

CTEEP 100% 0% 

BNDES III / 

Investimento - 

SOCIAL 

CTEEP 100% 0% 

BNDES IV / 
Investimento - 
FINEM 

CTEEP 95% 5% 

BNDES IV / 
Investimento - 
SOCIAL 

CTEEP 100% 100

% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IE JAPI 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IE 

Pinheiro

s 

100% 0% 
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BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IE 

Pinheiro

s 

100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IEMG 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

BNB 

IENNE 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IESUL 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IESUL 100% 0% 

 

 
          Em 31/12/2019 - % de Limite 

Modalidade Empresa Liber

ado 

Sald

o 

BNDES III / 

Investimento – 

FINEM 

CTEEP 100

% 

0% 

BNDES III / 

Investimento - 

PSI 

CTEEP 100

% 

0% 

BNDES III / 

Investimento – 

SOCIAL 

CTEEP 100

% 

0% 

BNDES IV / 
Investimento – 
FINEM 

CTEEP 93% 7% 

BNDES / 

Investimento – 

FINEM 

IE JAPI 100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IE 

Pinheiros 

100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento – 

FINEM 

IE 

Pinheiros 

100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento – 

FINEM 

IEMG 100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento – 

BNB 

IENNE 100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento – 

FINEM 

IESUL 100

% 

0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IESUL 100

% 

0% 
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Em 31/12/2018 - % de Limite 

Modalidade Empre

sa 

Liberado Saldo 

BNDES III / 

Investimento – 

FINEM 

CTEEP 100% 0% 

BNDES III / 

Investimento - 

PSI 

CTEEP 100% 0% 

BNDES III / 

Investimento - 

SOCIAL 

CTEEP 100% 0% 

BNDES IV / 
Investimento - 
FINEM 

CTEEP 56% 44% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IE JAPI 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IE 

Pinheir

os 

100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IE 

Pinheir

os 

100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IEMG 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

BNB 

IENNE 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

FINEM 

IESUL 100% 0% 

BNDES / 

Investimento - 

PSI 

IESUL 100% 0% 

    

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 
Os Diretores apresentam abaixo tabelas e explicações sobre as alterações significativas 

nas demonstrações de resultado consolidado da Companhia: 

 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

A Companhia, suas controladas e controladas em conjunto adotaram os novos pronunciamentos 

e interpretações novas e/ou revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a partir de 

1º de janeiro de 2020, que são: 

• Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 – Orientação na aplicação do CPC 

47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15) e do CPC 48 - Instrumentos 

Financeiros (IFRS 9) 
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Em 01 de dezembro de 2020 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), publicou orientações às 

companhias transmissoras de energia elétrica quanto aos aspectos relevantes do CPC 47 – 

Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros na elaboração das 

demonstrações financeiras do exercício de 31 de dezembro de 2020. As eventuais alterações 

em função do Ofício foram incorporadas nas Demonstrações Financeiras e estão incorporadas 

práticas contábeis da Companhia (notas 2.3, 3.4 e 3). 

• CPC nº 06 (R2) – Arrendamentos – Deliberação CVM nº 787 em 21 de 

dezembro de 2017 (IFRS 16 - Leases) 

 

O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e 

divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem 

todos os arrendamentos conforme um único modelo, similar à contabilização de arrendamentos 

financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). 

A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de 

ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. Na data de início de um arrendamento, 

o arrendatário reconhece um passivo para pagamentos futuros e um ativo representando o 

direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Os arrendatários 

reconhecem separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a 

despesa de amortização do ativo de direito de uso. 

Os arrendatários também reavaliam o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos como, 

mudança no prazo do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado 

da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o 

arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste 

ao ativo de direito de uso. 

A Companhia possui baixo volume de contratos de arrendamentos e cujos valores, com a adoção 

do CPC 06 (R2), estão reconhecidos em “Arrendamento mercantil” referente aos pagamentos 

futuros no montante de R$49.285 na controladora e R$49.896 no consolidado (nota 15) e 

“Imobilizado” referente o direito de uso no montante de R$48.550 na controladora e R$49.127 

no consolidado, líquidos de depreciação (nota 12). 

• ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre o lucro 

Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 

quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 

aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre o Lucro.  

 

A Companhia analisou as incertezas relacionadas aos tratamentos fiscais na apuração dos 

tributos sobre o lucro, em conjunto com seus assessores legais internos e externos e não 

identificou impactos significativos em suas demonstrações financeiras, decorrentes de 

tratamentos que potencialmente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente prováveis 

de perda. Ao concluir estes estudos, a Administração da Companhia avaliou que nenhuma das 

posições relevantes adotadas, sofreu qualquer alteração quanto ao julgamento da probabilidade 

de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. 
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Variações nas demonstrações do resultado para exercícios sociais findos 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

(em milhares de reais, exceto %)      

 

No exercício 
findo em 31 de 

dezembro de 
2020 

AV% 

No exercício 
findo em 31 de 

dezembro de 
2019 

AV% AH% 

Receita operacional líquida 3.696.428 100 3.305.155 100 11,8 

      

Custo dos serviços de  
Implementação da 

infraestrutura e de  
operação e manutenção 

(1.135.988) (30,7) (952.177) (28,8) 19,3 

Lucro bruto 2.560.440 69,3 2.352.978 71,2 8,8 

(Despesas) receitas operacionais      

      

Receitas – Revisão Tarifaria 
Periódica, líquidas 

1.477.622 40,0 - - 100 

Gerais e administrativas (243.553) (6,6) (178.900) (5,4) 36,1 

Honorários da administração (9.963) (0,3) (16.219) (0,5) (38,6) 

      

Outras receitas (despesas), 
operacionais líquidas 

170.171 4,6 3.525 0,1 4727,5 

Resultado de equivalência  
patrimonial 

472.525 12,8 179.788 5,4 162,8 

      

Lucro antes das receitas e 
despesas  

Financeiras e dos Impostos 
Sobre o 

 Lucro 

4.427.242 119,8 2.341.172 70,8 89,1 

      

Receitas financeiras 371.349 13,3 439.041 13,3 (15,40 

Despesas financeiras (580.524) (15,7) (624.300) (18,9) (7,0) 

Lucro antes do imposto de renda 
e da  

contribuição social 
4.218.067 114,1 2.155.913 65,2 95,7 

Imposto de renda e contribuição  
social Corrente 

(415.955) (11,3) (276.796) (8,4) 50,3 

Diferido (419.462) (11,3) (99.666) (3,0) 320,9 

Lucro líquido do exercício 3.382.650 91,5 1.779.451 53,8 90,1 

 

 

 

Receita operacional líquida 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita operacional líquida atingiu R$3.696.4 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 

11,8% em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 com R$3.305,2 

milhões. 
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Na receita bruta houve variações: (i) aumento de 34,2% de remuneração dos ativos da 

concessão; (ii) redução de 67,1% de ganho de eficiência na implementação da 

infraestrutura; (iii) redução de 3,4% da receita de operação e manutenção; (iv) aumento 

de 40,4% da receita de infraestrutura; e (v) aumento de 12,6%  em deduções da receita 

operacional em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme explicado 

a seguir. 

 

A receita de infraestrutura totalizou R$1.135,5 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, comparada com R$808,5 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019, devido principalmente a: (i) No ano de 2020 houve aumento na receita 

com projetos de reforços e melhorias na CTEEP de R$136,0 milhões, que apresenta 

margem média superior as margens médias das controladas. e (ii) As controladas devido 

a evolução da fase das suas obras apresentaram um acréscimo no montante de R$191,1 

milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que as receitas de operação e manutenção 

totalizaram R$1.071,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, comparadas 

com R$1.108,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo os principais 

fatores, (i) variação negativa da parcela de ajuste, antecipação de R$59,8 milhões; (ii) 

menor desconto de parcela variável no montante de R$9,8 milhões; (iii) aumento nos 

encargos regulatórios incorporados na receita R$10,1 milhões; (iv) variação positiva de 

R$2,5 milhões devido a atualização da RAP pelo IPCA/IGPM, compensado com  os impactos 

da RTP na aplicação da nova receita para o ciclo 2020/2021. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão  do RBSE totalizaram R$1.041,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020 comparado com R$1.012,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 

2019 devido a (i) aumento referente a atualização do IPCA mensal de R$27,8 milhões e 

(ii) aumento na atualização do fluxo financeiro no valor de R$1,2 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão, totalizou R$805,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 

comparado com R$451,0 milhões referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

refletindo (i) acréscimo de R$326,8 milhões  referente a atualização do ativo de concessão 

pela taxa de desconto implícita de cada contrato de concessão e (ii) aumento de R$115,0 

milhões pela atualização do IPCA mensal. 

 

Os Diretores da Companhia informam ainda que, principalmente devido à adoção do CPC 

47, o ganho na eficiência na implementação de infraestrutura foi de R$153,0 milhões no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e R$464,5 milhões no exercício findo em 31 

de dezembro de 2019 e referem-se aos ganhos adicionais à margem estimada, que foram 

auferidos somente na entrada em operação dos projetos. No ano de 2020 o ganho de 

eficiência deve-se basicamente a controlada IEItaquerê que entrou em operação com onze 

meses de antecipação em relação ao prazo ANEEL e teve revisão positiva da RAP. 
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As deduções da receita operacional, compostas pelos tributos sobre a receita e encargos 

regulatórios, atingiram R$544,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 

R$483,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, impactada principalmente 

pelo aumento de (i) tributos e contribuições de PIS/COFINS em R$39,6 milhões, que 

acompanham a variação da receita bruta e; (ii) encargos regulatórios em R$21,4 milhões. 

 

Custos dos serviços de implementação da infraestrutura e de operação e 

manutenção 

 

Os Diretores da Companhia informam que os custos dos serviços de implementação da 

infraestrutura e de operação e manutenção, que, no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020, eram compostos por 65,2% de custo de implementação da infraestrutura (57,6% 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2019) e 34,8% de custo de operação e 

manutenção (42,4% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019), tiveram aumento de 

19,3%, com R$1.136,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, comparado 

aos R$952,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia informam que os custos dos serviços de implementação da 

infraestrutura representam os investimentos efetuados nas obras em andamento no 

período, os gastos com materiais e serviços que variam em função da evolução das obras. 

O acréscimo de R$ 191,2 milhões, deve-se a maior investimento nas obras de reforços e 

melhorias da Controladora no valor de R$ 77,5 milhões e investimento em obras das 

controladas em fase pré-operacional no total de R$113,7 milhões, com destaque para 

IEAguapei e IEBiguaçu que estão em fase avançada das obras. 

 

Os custos de operação e manutenção não apresentaram variações relevantes, entretanto 

destacamos que a variação das despesas de pessoal deve-se principalmente a indenizações 

trabalhistas ocorridas em 2019. 

 

Receitas – Revisão Tarifaria Periódica, líquidas 

 

Os Diretores da Companhia informam sobre as receitas – revisão Tarifária Periódica (RTP), 

que registram os impactos advindos da RTP definida por meio da Resolução Homologatória 

nº 2.714 para o contrato 059/2001 da CTEEP e Resolução Homologatória nº 2.826 para o 

contrato 026/2009 da IESerra do Japi O  reconhecimento de ganho no exercício findo em 

31 de dezembro de 2020 no valor de  R$1.477,6 milhões, referem-se a: (i) na CTEEP 

ganho de R$1.520,9 milhões devido  a revisão do fluxo de recebimentos futuros pela 

aplicação da nova RAP, e R$84,7 milhões de parcela de ajuste (PA) referente a atualização 

do  Ke, (ii) controlada IESerra do Japi, apresentando  acréscimo de R$7,0 milhões (iii) 

R$135,0 milhões de reconhecimento de PIS e COFINS diferidos sobre impactos da Revisão 

Tarifaria Periódica (RTP). 

 

Despesas gerais e administrativas e honorários com administração 

 

Os Diretores da Companhia informam que as despesas gerais administrativas e honorários 

com administração, apresentaram aumento de 29,9% totalizando despesa de R$253,5 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 comparadas com R$195,2 milhões 
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no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 principalmente, pela (i) variação das 

provisões nas demandas judiciais no montante de R$61,5 milhões em função basicamente  

da revisão de processos cíveis de servidão e desapropriação e indenizações com destaque 

para as controladas IEMG e IESUL; (ii) aumento em pessoal de R$7,5 milhões devido ao 

reconhecimento de provisão para fazer frente ao passivo atuarial do plano de pensão no 

valor de R$15,3 milhões, compensado por R$7,9 milhões de indenizações trabalhistas 

ocorridas em 2019 e (iii) redução de serviços de R$10,6 milhões, referente principalmente, 

aos gastos não recorrentes com honorários advocatícios ocorridos em 2019 no montante 

de R$21,5 milhões e aumento de serviços de consultorias em 2020 no montante de R$10,7 

milhões. 

 

Outras receitas e despesas operacionais 

 

Os Diretores da Companhia informam que outras receitas e despesas operacionais totaliza 

receita de R$170,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 comparados 

com uma despesa de R$3,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, devido 

principalmente a: (i) ganho de R$73,5 milhões decorrente a negociação de 395 mil m² de 

faixas de domínio com a Prefeitura de São José dos Campos para o desenvolvimento de 

um projeto de mobilidade urbana no município, (ii) reconhecimento de indenização por 

desapropriação de terrenos da antiga EPTE resultante da decisão favorável em um processo 

judicial no valor de R$75,3 milhões, e, (iii) R$13,2 milhões referente a reconhecimento de 

crédito de PIS e COFINS extemporâneos. 

 

 

Resultado de equivalência patrimonial 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado da equivalência patrimonial 

apresentou receita de R$472,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 

comparado com R$179,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, devido 

a variação das controladas em conjunto: IEParaguaçu, EAimorés e IEIvaí (i) em fase pré-

operacional, variação positiva de R$368,3 milhões basicamente pela adequação da 

margem na operação de implementação de infraestrutura e da taxa de remuneração 

conforme orientações do Ofício CVM Nº 04/2020; e IEMadeira e IEGaranhuns (ii) ambas 

em operação, a variação deve-se por revisão e adequação da taxa de remuneração como 

previsto no referido Ofício CVM, sendo registrado ganho de R$56,6 milhões e variação 

negativa R$20,4 milhões, respectivamente. Na IE Madeira foi reconhecido a provisão 

referente a processo judicial de arbitragem R$145,5 milhões, compensado parcialmente 

pelos impostos sobre a provisão de R$33,2 milhões.  

 

Resultado financeiro líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado financeiro líquido totaliza despesa 

de R$209,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 comparado com 

despesa de R$185,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo que o 

acréscimo deve-se, principalmente, a redução nos rendimentos sobre aplicações 

financeiras e aumento de juros sobre empréstimos e variação monetária, esta última 

devido ao maior endividamento. 
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Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 

Os Diretores da Companhia informam que as rubricas de imposto de renda e contribuição 

social corrente e diferido totalizaram R$835,4 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 comparado com R$376,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019, que acompanha a variação do resultado excluindo o resultado da equivalência 

patrimonial, resultado de indenização por desapropriação e a dedutibilidade dos juros sobre 

o capital próprio. A taxa efetiva em 2020 é de 20% e em 2019 de 17%. 

 

Lucro líquido do exercício 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em decorrência dos fatores mencionados acima, 

o lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizou R$3.382,7 milhões, 

comparado a R$1.779,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.  
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Alterações no balanço patrimonial consolidado em em 31 de dezembro de 

2020 e 31 de dezembro de 2019 

 

(Em milhares de Reais, 
exceto %) 

 
Em 31 de 

dezembro 
de 2020 

 

AV% 

 

Em 31 de 
dezembro 

de 2019 
 AV%  

Variação 
AH% 

2020/2019 

Ativo  
         

Circulante                 
Caixa e equivalente de 

caixa  
 2.067.337  8,4  595.971  2,8  246,9 

Aplicações financeiras  453.557  1,8  2.068.611  9,6  (78,1) 

Ativo de concessão    2.804.373  11,4  2.061.882  9,5  36,0 

Estoques   45.297  0,2  103.818  0,5  (56,4) 

Tributos e contribuições a 
compensar 

 28.807  0,1  32.335  0,1  (10,9) 

Instrumentos financeiros 
derivativos                                 

 9.790  0,0  19.202  0,1  (49,0) 

Caixa restrito  1.808  0,0  1.876  0,0  (3,6) 

Créditos com partes 
relacionadas 

 660  0,0  703  0,0  (6,1) 

Despesas pagas 
antecipadamente 

 6.400  0,0  4.677  0,0  36,8 

Outros  75.495  0,3  44.3873  0,2  (83,0) 
           

  5.493.524  22,3  4.933.448  22,8  11,4 

Não circulante           

Realizável a longo prazo           

Caixa restrito  46.903  0,2  46.515  0,2  0,8 

   Ativo de concessão    14.118.454  57,4  12.599.151  58,3  12,1 

Valores a receber - 
Secretaria da Fazenda 

 1.778.999  7,2  1.576.332  7,3  12,9 

Cauções e depósitos 

vinculados 
 44.119  0,2  52.886  0,2  (16,6) 

Estoques  9.997  0,0  13.006  0,1  (23,1) 

Imposto de renda e 
contribuição social  

diferidos 

 -  0,0  1.144  0,0  (100) 

Benefício pós emprego - 
Superávit atuarial 

 -  0,0  43.024  0,2  (100) 

Instrumentos financeiros 
derivativos                                 

 226  0,0  -  0,0  (100) 

Outros  110.310  0,4  24.011  0,1  359,4 
           

  16.109.008  65,5  14.356.069  66,5  12,2 
           

Investimentos  2.872.336  11,7  2.198.004  10,2  30,7 

Imobilizado  92.991  0,4  86.377  0,4  7,7 

Intangível  24.499  0,1  25.196  0,1  (2,8) 
           

  2.989.826  12,2  2.309.577  10,7  29,5 
           

Total do ativo  24.592.358  100,0  21.599.094  100,0  13,9 
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(Em milhares de Reais, exceto %)  
Em 31 de 

dezembro de 
2020 

 

AV% 

 

Em 31 de 
dezembro de 

2019 

 

AV%  

Varia
ção 

AH% 
2020

/201
9 

Passivo e patrimônio líquido           

Circulante           

Empréstimos e financiamentos   94.628  0,4  709.928  3,3  (86,7) 

Debêntures  217.948  0,9  367.508  1,7  (40,7) 

Arrendamento mercantil  8.795  0,0  9.948  0  (11,6) 

Fornecedores  153.346  0,6  167.774  0,8  (8,6) 

Tributos e encargos sociais a 
recolher  

 255.614  1,0  92.106  0,4  177,5 

Encargos regulatórios a recolher  49.457  0,2  48.336  0,2  2,3 

Juros sobre capital próprio e 
dividendos a  

pagar 

 500.513  2,0  102.079  0,5  390,3 

Obrigações trabalhistas  45.094  0,2  33.341  0,2  35,3 

Valores a pagar – Funcesp  871  0,0  2.173  0  (59,9) 

Outros  46.231  0,2  82.632  0,4  (44,1) 
           

  1.372.497  5,6  1.615.825  7,5  
(15,1

) 

Não circulante           

Empréstimos e financiamentos   1.208.301  4,9  637.448  3  89,6 

Debêntures  2.961.318  12,0  1.528.971  7,1  93,7 

Arrendamento mercantil  44.742  0,2  39.948  0,2  12,0 

PIS e COFINS diferidos  1.316.722  5,4  1.185.323  5,5  11,1 

Imposto de renda e contribuição 
social  

diferidos 

 2.952.855  12,0  2.673.970  12,4  10,4 

Encargos regulatórios a recolher  48.065  0,2  41.236  0,2  16,6 

Provisões  88.682  0,4  62.367  0,3  42,2 

Benefício a empregados – déficit 
atuarial 

 381.978  1,6  -  0  100 

Reserva Global de Reversão - RGR  14.132  0,1  16.612  0,1  (14,9) 

Instrumentos financeiros 
derivativos                                 

 -    135  0  (100) 

Outros  77.624  0,3  35.652  0,2  117,7 
           

  9.094.419  37,0  6.221.662  28,8  46,2 
           

Patrimônio líquido           

Capital social  3.590.020  14,6  3.590.020  16,6  0,0 

Reservas de capital  666  0,0  666  0  0,0 

Reservas de lucros  9.863.692  40,1  8.172.442  37,8  20,7 

Outros resultados abrangentes  (224.545)  (0,9)  31.191  0,1  
(819,9

) 

Dividendos adicional proposto  524.450  2,1  -  0  100 
           

  13.754.283  55,9  11.794.319  54,6  16,6 
           

Participação de não controladores 
nos  

fundos de investimentos 

 371.159  1,5  1.967.288  9,1  (81,1) 

           

Total do Patrimônio Líquido  14.125.442  57,4  13.761.607  63,7  2,6 
           

Total do passivo e do patrimônio 

líquido 
 24.592.358  100  21.599.094  100  13,9 
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Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa totalizaram 

R$2.067,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentando um 

aumento de 246,9% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando totalizaram R$596,0 

milhões, devido principalmente pela redução de aplicações financeiras de curtíssimo prazo. 

 

 

Aplicações financeiras 

 

Os Diretores da Companhia informam que as aplicações financeiras totalizaram R$453,6 

milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando um redução de 78,1% em relação a 

31 de dezembro de 2019. As aplicações financeiras referem- se a quotas de fundo de 

investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, 

independentemente do vencimento dos ativos, representando 1,8%  do ativo total em 31 

de dezembro de 2020 e 9,6% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

da variação dos seguintes fundos de investimento: (i) Itaú (Xavantes), cujo saldo passou 

para R$260,4 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$1.912,8 milhões em 

31 de dezembro de 2019; (ii) Bradesco (Bandeirantes), cujos rendimentos da Companhia 

passaram para R$140,6 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$121,0 

milhões em 31 de dezembro de 2019, (iii) Santander (Assis), cujo saldo passou para 

R$30,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$3,9 milhões em 31 de 

dezembro de 2019 e por fim (iv) o fundo de investimento Banco do Brasil (Barra Bonita), 

com saldo de R$21,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$30,9 milhões 

em 31 de dezembro de 2019. As reduções nas aplicações financeiras são decorrentes da 

não geração de caixa da Companhia, que aplica suas sobras nessas modalidades de 

aplicação. 

 

Contas a receber – ativo da concessão (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a receber - ativo da concessão 

(circulante e não circulante) totalizaram R$16.922,8  milhões em 31 de dezembro de 2020, 

apresentando um aumento de 15,4% em relação a 31 de dezembro de 2019, que 

totalizaram R$14.661,0 milhões. As contas a receber (ativo da concessão) circulante e não 

circulante representam 68,8% do ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 67,8% em 31 

de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente: 

(i) pelo aumento no contas a receber dos serviços de implementação da infraestrutura 

(circulante e não circulante) em R$ 1.472,3 milhões; (ii) aumento em contas a receber 

referentes a Lei 12.783 (circulante e não circulante) em R$751,8 milhões e (iii) aumento 

de R$37,6 milhões em contas a receber referentes aos serviços de operação e manutenção 

(O&M) 
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Estoques (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os estoques (circulante e não circulante) 

totalizaram R$55,3 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando uma redução de 

52,7% em relação a 31 de dezembro de 2019. Os estoque passaram a representar 0,2% 

do ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 0,6% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

devido a equipamentos para aplicação nas obras das controladas em fase pré operacional. 

 

Tributos e contribuições a compensar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os tributos e contribuições a compensar 

totalizaram R$28,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 e R$32,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2019, representando 0,1% do ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 

0,1% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

devido as antecipações de contribuição social R$11,0 milhões ocorridas no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2020 e créditos de COFINS sobre os ativos de R$6,0 milhões. 

 

Valores a receber – Secretaria da Fazenda (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os valores a receber da Secretaria da Fazenda 

totalizaram R$1.779,0 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando um aumento 

de 12,9% em relação a 31 de dezembro de 2019, que totalizaram R$1.576,3 milhões. Os 

Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, dos 

valores retidos pelo Governo do Estado referentes ao plano de complementação de 

aposentadoria regido pela Lei Estadual nº 4819/58. Os valores a receber representam 

7,2% do ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 7,3% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Investimentos 

 

Os Diretores da Companhia informam que os investimentos totalizaram R$2.872,3 milhões 

em 31 de dezembro de 2020, apresentando um aumento de 30,7% em relação a 31 de 

dezembro de 2019, que totalizaram R$2.198,0 milhões. Os Diretores da Companhia 

entendem que essa variação decorre principalmente pela equivalência patrimonial das 

controladas em conjunto. 

 

Imobilizado e Direito de Uso em arrendamento. 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imobilizado e direito de uso em arrendamento 

totalizou R$93,0 milhões em 31 de dezembro de 2020, comparado com 31 de dezembro 

de 2019, que totalizou R$86,4 milhões. O imobilizado e direito de uso representa 0,4% do 

ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 0,4% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente 
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da adoção do IFRS 16 (CPC 06) onde os valores de leasing operacional e aluguéis, 

referentes as parcelas fixas, atendendo alguns critérios estabelecidos na norma, deixam 

de ser despesas para a Companhia e passam a ser ativo imobilizado (direito de uso) para 

posterior amortização e passivo (obrigações) que a Companhia tem com terceiros. Sendo 

o imobilizado em operação o valor de R$40,8 milhões e o direito de uso em arrendamento 

R$52,6 milhões em 31 de dezembro de 2020. 

 

Intangível 

 

Os Diretores da Companhia informam que o intangível totalizou R$24,5 milhões em 31 de 

dezembro de 2020, apresentando uma redução de 2,8% em relação a 31 de dezembro de 

2019, que totalizou R$25,2 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa 

variação deve-se, principalmente, à amortização do intangível no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020. 

 

Passivo 

 
Empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil  (circulante e não 

circulante) 

 
Os Diretores da Companhia informam que os empréstimos,financiamentos e financiamento 

por arrendamento (circulante e não circulante) totalizaram R$1.356,5 milhões em 31 de 

dezembro de 2020, apresentando uma redução de 2,9% em relação a 31 de dezembro de 

2019, 

 

Debêntures (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as debêntures (circulante e não circulante) 

totalizaram R$3.179,3 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando um aumento 

de 67,6% em relação a 31 de dezembro de 2019, devido 9º Emissão de debêntures no 

montante de R$1.600,0 milhões em dezembro de 2020. 

 

Fornecedores 

 

Os Diretores da Companhia informam que os fornecedores totalizaram R$153,3 milhões 

em 31 de dezembro de 2020, apresentando uma redução de 8,6% em relação a 31 de 

dezembro de 2019, que totalizou R$167,8 milhões. Com isso, os fornecedores passaram a 

representar 0,6% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020, 

contra 0,8% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Tributos e encargos sociais a recolher 

 

Os Diretores da Companhia informam que os tributos e encargos sociais a recolher 

totalizaram R$255,6 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 

R$163,5 milhões em relação a 31 de dezembro de 2019, em que os tributos totalizaram 

R$92,1 milhões. Essa variação é decorrente das provisões do imposto de renda e 

contribuição social sobre o lucro, cujo os pagamentos ocorrerá no exercíco social seguinte. 

Com isso, os tributos e encargos sociais a recolher representam 1,0% do total do passivo 
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e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 0,4% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Encargos regulatórios a recolher (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os encargos regulatórios a recolher (circulante 

e não circulante) totalizaram R$97,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando 

um aumento de 8,9% em relação a 31 de dezembro de 2019, que totalizaram R$89,6 

milhões. Com isso, os encargos regulatórios representam 0,4% do passivo total e 

patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019. Os 

Diretores da Companhia informam que esta variação ocorreu em função do aumento de 

R$3,5 milhões no saldo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e aumento de R$4,0 milhões 

no saldo de Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

 

Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os juros sobre capital próprio e dividendos a 

pagar totalizaram R$500,5 milhões em 31 de dezembro de 2020 e R$102,1 em 31 de 

dezembro de 2019, apresentando um aumento devido a dividendos e juros sobre capital 

próprio deliberados em dezembro de 2020 com pagamento em janeiro de 2021. 

 

Pis e Cofins diferidos (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o PIS e COFINS diferidos (não circulante) 

totalizaram R$1.316,7 milhões em 31 de dezembro de 2020 e R$1.185,3 milhões em 31 

de dezembro de 2019. O diferimento do PIS e da COFINS é relativo às receitas de 

implementação da infraestrutura e remuneração dos ativos da concessão apurada sobre o 

ativo contratual. O recolhimento ocorre à medida dos faturamentos mensais. O PIS e 

COFINS diferidos representavam 5,4% do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro 

de 2020 e 5,5% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imposto de renda e a contribuição social 

diferidos totalizaram R$2.952,9 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando um 

aumento de 10,4% em relação a 31 de dezembro de 2019 quando totalizaram R$2.673,9 

milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação decorre, basicamente, 

da constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos passivo sobre a 

atualização do direito referente às instalações do SE. O imposto de renda e a contribuição 

social diferidos passaram a representar 12,0% do total do passivo e patrimônio líquido em 

31 de dezembro de 2020 e 12,4% em 31 de dezembro de 2019. 

 

Provisões e obrigações trabalhistas (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as provisões e obrigações trabalhistas(circulante 

e não circulante) totalizaram R$133,8 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando 

um aumento de 39,8% em relação a 31 de dezembro de 2019. Os Diretores da Companhia 

entendem que essa variação decorre principalmente, por processos judiciais trabalhistas, 
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cíveis e fiscais. As provisões e obrigações trabalhistas representam 0,6% do total do 

passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 0,5% em 31 de dezembro de 

2019. 

 

Patrimônio líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio 

líquido da Companhia é de R$14.125,4 milhões, 2,6% maior que em 31 de dezembro de 

2019, que totalizou R$13.761,6 milhões. Com isso, o patrimônio líquido passou a 

representar 57,4% do passivo total em 31 de dezembro de 2020, contra 63,7% em 31 de 

dezembro de 2019. A variação decorre, substancialmente, do lucro líquido no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$3.382,7 milhões e resultado da 

aquisição adicional junto à não controladores  no montante de R$1.596,2 milhões referente 

a aplicações nos fundos de investimento exclusivos da Companhia compensados pela 

distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos no montante de R$1.146,2 milhões. 
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Variações nas demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

 
(em R$ mil)  

Consolidado Exercício 

social 

encerrado 

em 31 de 

dezembro 

de 

2020 

Exercício 

social 

encerrado 

em 31 de 

dezembro 

de 

2019 

Caixa líquido gerado nas 

atividades operacionais 
1.376.438 1.304.914 

Caixa líquido (utilizado) gerado 

nas 

 atividades de investimentos 

(191.643) 202.962 

Caixa líquido (utilizado) gerado 

nas atividades de financiamento 
286.571 (928.645) 

Aumento (redução) líquido em 

caixa e 

equivalentes de caixa 

1.471.366 579.231 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa totalizaram 

R$2.067.337 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado com R$596 milhões em 31 

de dezembro de 2019, apresentando um aumento de 346.768,6%. 

Atividades Operacionais 

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$1.376,4 milhões e R$1.304,9 

milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Esta 

variação é decorrente de, (i) aumento no lucro líquido do exercício; (ii) aumento do 

imposto de renda e contribuição social diferidos, que acompanha o resultado; (iii) aumento 

do resultado de equivalência patrimonial (iv) redução do juros e variações monetárias e 

cambiais sobre ativos e passivos; (v) aumento no ativo de R$1.767,5 milhões com 

destaque para o contas a receber – ativo da concessão, estoques e valores a receber - 

Secretaria da Fazenda e; (vi) aumento no passivo de R$8,9 milhões com destaque para 

tributos e encargos sociais a recolher, impostos parcelados e redução em outros passivos. 

Atividades de Investimentos 

O caixa líquido utilizado em atividades de investimentos foi de R$191,6 milhões exercício 

findo em 31 de dezembro 2020, comparado a um caixa líquido gerado pelas atividades de 

investimentos de R$202,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Está 

variação é decorrente de: (i) utilização de caixa em aplicações financeiras no montante de 

R$317,2 milhões e; (ii) utilização de caixa pelo aporte de capital nas controladas em 

conjunto pré-operacionais no montante de R$36,5 milhões. 

Atividades de Financiamento 

O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$286,5 milhões exercício 
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findo em 31 de dezembro 2020, comparado a um caixa líquido utilizado nas atividades de 

financiamento de R$928,6 milhões nos exercícios findo em 31 de dezembro de 2019, 

respectivamente. Está variação é decorrente principalmente: (i) aumento no volume de 

captação de empréstimos e debêntures no montante de R$2.255,5 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020 (empréstimo com CCB e emissões de duas séries de 

debêntures), em comparação com a captação de R$ 509,3 milhões no exercício findo em 

31 de dezembro de 2019 (empréstimo com BNDES e 8º emissão de debêntures); (ii) 

aumento no  pagamento de principal dos empréstimos e debêntures em R$926,5 milhões 

(iii) maior pagamento de juros sobre empréstimos e debêntures no valor de R$49,8 

milhões, (iv) variação dos instrumento financeiro derivativo em R$245,0 milhões (caixa 

gerado de R$ 243,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 em comparação 

com caixa utilizado de R$ 1,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e (v) 

redução dos pagamentos dividendos e juros sobre capital próprios pagos de R$153,3. 

 
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO 

AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

A Companhia, suas controladas e controladas em conjunto adotaram os novos 

pronunciamentos e interpretações novas e/ou revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com 

aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2019, que são: 

 

• CPC nº 06 (R2) – Arrendamentos – Deliberação CVM nº 787 em 21 de 

dezembro de 2017 (IFRS 16 - Leases) 

 

O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 

e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários 

contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo, similar à contabilização 

de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). 

A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos 

de ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. Na data de início de um 

arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para pagamentos futuros e um ativo 

representando o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Os 

arrendatários reconhecem separadamente as despesas com juros sobre o passivo de 

arrendamento e a despesa de amortização do ativo de direito de uso. 

Os arrendatários também reavaliam o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos 

como, mudança no prazo do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento 

como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. 

Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento 

como um ajuste ao ativo de direito de uso. 

A Companhia possui baixo volume de contratos de arrendamentos e cujos valores, com a 

adoção do CPC 06 (R2), estão reconhecidos em “Arrendamento mercantil” referente aos 

pagamentos futuros no montante de R$49.285 na controladora e R$49.896 no consolidado 

(nota 15) e “Imobilizado” referente o direito de uso no montante de R$48.550 na 

controladora e R$49.127 no consolidado, líquidos de depreciação (nota 12). 
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• ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre o 

lucro 

 

Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 

quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 

aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre o Lucro.  

 

A Companhia analisou as incertezas relacionadas aos tratamentos fiscais na apuração dos 

tributos sobre o lucro, em conjunto com seus assessores legais internos e externos e não 

identificou impactos significativos em suas demonstrações financeiras, decorrentes de 

tratamentos que potencialmente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente 

prováveis de perda. Ao concluir estes estudos, a Administração da Companhia avaliou que 

nenhuma das posições relevantes adotadas, sofreu qualquer alteração quanto ao 

julgamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte 

das autoridades tributárias. 

 

Variações nas demonstrações do resultado para exercícios sociais findos 

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

(em milhares de reais, exceto 

%) 
     

 

No exercício 
findo em 31 de 

dezembro de 
2019 

AV% 

No exercício 
findo em 31 de 

dezembro de 
2018 

AV% AH% 

Receita operacional líquida 3.305.155 100,0 3.184.654 100,0 3,8 

      

Custo dos serviços de  
Implementação da 

infraestrutura e de  
operação e manutenção 

(952.177) (28,8) (725.246) (22,8) 31,3 

Lucro bruto 2.352.978 71,2 2.459.408 74,4 (4,3) 

(Despesas) receitas operacionais      

      

Gerais e administrativas (178.900) (5,4) (154.746) (4,9) 15,6 

Honorários da administração (16.219) (0,5) (11.890) (0,4) 36,4 

      

Outras receitas (despesas), 
operacionais líquidas 

3.525 0,1 (34.736) (1,1) (110,1) 

Resultado de equivalência  
patrimonial 

179.788 5,4 200.822 6,3 (10,5) 

      

Lucro antes das receitas e 
despesas  

Financeiras e dos Impostos 
Sobre o 

 Lucro 

2.341.172 70,8 2.458.858 77,2 (4,8) 

      

Receitas financeiras 439.041 13,3 352.778 11,1 24,5 

Despesas financeiras (624.300) (18,9) (494.992) (15,5) 26,1 

Lucro antes do imposto de 
renda e da  

2.155.913 65,2 2.316.644 72,7 (6,9) 
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contribuição social 

Imposto de renda e 
contribuição  

social Corrente 
(276.796) (8,4) (407.423) (12,8) (32,1) 

Diferido (99.666) (3,0) (13.976) (0,4) 613,1 

Lucro líquido do exercício 1.779.451 53,8 1.895.245 59,5 (6,1) 

 

 

Receita operacional líquida 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita operacional líquida atingiu R$3.305.2 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 

3,8% em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 com R$3.184,7 

milhões. 

 

Na receita bruta houve destaque para o ganho na eficiência na implementação de 

infraestrutura no montante de R$514,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 

2019 e R$361,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, principalmente, 

devido à adoção do CPC 47, além disso devemos considerar (i) redução de 0,9% de 

remuneração dos ativos da concessão; (ii) redução de 20,3% de remuneração dos ativos 

da concessão RBSE; (iii) aumento de 6,3% da receita de operação e manutenção; (iv) 

aumento de 49,1% da receita de infraestrutura; e (v) aumento de 7,0%  em deduções da 

receita operacional em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme 

explicado a seguir. 

 

A receita de infraestrutura totalizou R$577,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019, comparada com R$387,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 

devido principalmente a: (i) aumento nas controladas em fase pré-operacionais, devido ao 

avanço nas obras, no valor de R$220,6 milhões; (ii) na CTEEP em projetos de melhorias 

em R$18,1 milhões; compensados em parte por (iii) redução em projetos de reforços na 

CTEEP no valor de R$41,7 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que as receitas de operação e manutenção 

totalizaram R$1.108,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, comparadas 

com R$1.042,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo os principais 

fatores, (i) encargos regulatórios incorporados na receita R$46,9 milhões; (ii) variação 

positiva pelo IPCA R$31,1 milhões; (iii) novos investimentos R$11,1 milhões; 

compensados em parte por (iv) maior desconto de parcela variável no montante de R$22,9 

milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão  do RBSE totalizaram R$1.012,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019 comparado com R$1.269,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 

2018 devido a (i) em 2018 ocorreu mudança de contabilização do efeito inflacionário (IPCA) 

de anual para mensal, sendo R$267,7 milhões em 2019 em comparação a R$453,9 milhões 

no exercício de 2018; e (ii) redução na atualização pela taxa  interna de retorno no valor 

de R$70,9 milhões em função da redução do saldo a receber. 
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Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão, totalizou R$544,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

comparado com R$549,7 milhões referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 

refletindo (i) variação negativa do reconhecimento do efeito inflacionário de R$70,4 

milhões (no exercício de 2018 ocorreu mudança de contabilização do efeito inflacionário 

(IPCA) de anual para mensal) compensado por; (ii) R$35,8 milhões referente a atualização 

do ativo de concessão pela taxa que precifica o componente financeiro de cada contrato 

de concessão e (iii) consolidação da controlada IESUL no montante de R$29.4 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam ainda que principalmente devido à adoção do CPC 

47 o ganho na eficiência na implementação de infraestrutura foi de R$514,5 milhões no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e R$361,5 milhões no exercício findo em 31 

de dezembro de 2018 e refere-se ao ganho apurado na entrada em operação dos projetos 

de reforços e melhorias da CTEEP e da subestação Bauru da controlada Itapura, 

comparando os custos incorridos na implementação da infraestrutura e o fluxo futuro de 

recebimento de caixa descontado pela taxa que representa o componente financeiro do 

negócio (WACC regulatória de cada contrato). 

 

As deduções da receita operacional, compostas pelos tributos sobre a receita e encargos 

regulatórios, atingiram R$483,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 

R$452,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, impactada principalmente 

pelo aumento (i) na tarifa de CDE em R$29,4 milhões relacionado aos consumidores livres; 

(ii) R$3.3 milhões em PROINFA. 

 

Custos dos serviços de implementação da infraestrutura e de operação e 

manutenção 

 

Os Diretores da Companhia informam que os custos dos serviços de implementação da 

infraestrutura e de operação e manutenção, que, no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019, eram compostos por 57,6% de custo de implementação da infraestrutura (49,5% 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2018) e 42,4% de custo de operação e 

manutenção (50,5% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018), tiveram aumento de 

31,2%, com R$951,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, comparado 

aos R$725,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a variação nos custos de operação e manutenção 

concentra-se em: (i) pessoal, devido basicamente ao acordo coletivo de 4,7%; (ii) 

serviços, com destaque a maior realização de conservação de faixa de servidão, aumento 

em manutenção e conservação de linhas de transmissão e subestações e vigilância; e (iii) 

outros, devido principalmente pelo ressarcimento de créditos de IPTU de anos anteriores 

referente às áreas localizadas na região de São José dos Campos no montante de R$10,9 

milhões no exercício de 2018, (iv) compensado pela redução do gasto com arrendamentos 

e aluguéis devido a impactos da adoção do CPC 06 (R2). 
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Despesas gerais e administrativas e honorários com administração 

 

Os Diretores da Companhia informam que as despesas gerais administrativas e honorários 

com administração, apresentaram aumento de 17,1% totalizando despesa de R$195,2 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 comparadas com R$166,6 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 principalmente por: (i) pessoal, devido ao 

acordo coletivo de 4,7%; (ii) serviços devido aumento com honorários advocatícios e (iii) 

aumento das provisões nas demandas judiciais no montante de R$5,8 milhões no exercício 

de 2019 e no exercício de 2018 ocorreram reversões de provisão de contingências, em 

função, principalmente da revisão de prognóstico de processos tributários de IPTU no 

montante de R$18,6 milhões. 

 

Outras receitas e despesas operacionais 

 

Os Diretores da Companhia informam que outras receitas e despesas operacionais 

apresentam variação de 110,1% totalizando receita de R$3,6 milhões no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2019 comparados com uma despesa de R$34,7 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a 

Companhia reconheceu  uma perda de R$24,8 milhões líquido, resultante do ganho por 

compra vantajosa da aquisição de 50% da IESUL de R$41,4 milhões, deduzido do ajuste 

na aquisição da participação anteriormente detida pela Companhia de R$66,2 milhoes, com 

a trasação  a IESul passou a ser uma controlada da Companhia. 

 

Resultado de equivalência patrimonial 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado da equivalência patrimonial 

apresentou receita de R$179,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

comparado com R$200,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, devido 

a variação das controladas em conjunto: IE Madeira (i) aumento na receita líquida de R$ 

22,8 milhões principalmente pelo recebimento integral da RAP a partir de setembro de 

2019; (ii) aumento dos custos e despesas R$4,7 milhões devido a constituição de provisão 

para demandas judiciais; (iii) redução da despesa financeira R$11,6 milhões e (iv) 

aumento de despesas com imposto de renda e contribuição social R$ 46,8 milhões 

basicamente pelo reconhecimento, no exercício de 2018, por recuperação de crédito 

tributário extemporâneo e IE Garanhuns (i) redução na remuneração dos ativos de 

concessão na IE Garanhuns devido a mudança ocorrida no exercício de 2018 de 

contabilização do efeito inflacionário (IPCA) de anual para mensal.  

 

Resultado financeiro líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado financeiro líquido totaliza despesa 

de R$185,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 comparado com 

despesa de R$1142,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo que 

o acréscimo deve-se, principalmente, pelo aumento de encargos e variações monetárias 

devido a maior nível de endividamento e redução dos rendimentos financeiros que 

apresenta um saldo médio dos investimentos em 2019 de R$860,2 milhões comparado 

R$930,2 milhões no exercício de 2018. 
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Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 

Os Diretores da Companhia informam que as rubricas de imposto de renda e contribuição 

social corrente e diferido totalizaram R$376,5 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019 comparado com R$421,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2018, que acompanha a variação do resultado excluindo o resultado da equivalência 

patrimonial e a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. A taxa efetiva de imposto de 

renda no exercício de 2019 é de 17% e 18% no exercício de 2018, em função do benefício 

tributário dos juros sobre o capital próprio. 

 

Lucro líquido do exercício 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em decorrência dos fatores mencionados acima, 

o lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$1.779,4 milhões, 

comparado a R$1.895,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.  
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Alterações no balanço patrimonial consolidado em em 31 de dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 

 

(Em milhares de Reais, exceto %)  
Em 31 de 

dezembro de 
2019 

 AV%  

Em 31 de 
dezembro de 

2018 
 AV%  

Variação 
AH% 

2019/2018 

Ativo  
         

Circulante                 
Caixa e equivalente de caixa   595.971  2,8  16.740  0,1  3.460,2 

Aplicações financeiras  2.068.611  9,6  680.909  3,7  203,8 

Ativo de concessão    2.061.882  9,5  2.086.298  11,3  (1,2) 

Estoques   103.818  0,5  39.173  0,2  165,0 

Tributos e contribuições a compensar  32.335  0,1  29.521  0,2  9,5 

Instrumentos financeiros derivativos                                  19.202  0,1  -  0,0  n/a 

Caixa restrito  1.876  0,0  1.787  0,0  5,0 

Créditos com partes relacionadas  703  0,0  323  0,0  117,6 

Despesas pagas antecipadamente  4.677  0,0  8.384  0,0  (44,2) 

Outros  44.3873  0,2  36.509  0,2  21,5 
           

  4.933.448  22,8  2.899.644  15,6  70,1 

Não circulante           

Realizável a longo prazo           

Caixa restrito  46.515  0,2  42.268  0,2  10,0 

   Ativo de concessão    12.599.151  58,3  12.047.558  65,0  4,6 

Valores a receber – Secretaria da 
Fazenda 

 1.576.332  7,3  1.426.083  7,7  10,5 

Cauções e depósitos vinculados  52.886  0,2  66.987  0,4  (21,1) 

Estoques  13.006  0,1  13.551  0,1  (4,0) 

Imposto de renda e contribuição 
social  

diferidos 

 1.144  0,0  9.037  0,0  (87,3) 

Benefício pós emprego – Superávit 
atuarial 

 43.024  0,2  105.444  0,6  (59,2) 

Instrumentos financeiros derivativos                                  -  0,0  2.643  0,0  (100,0) 

Outros  24.011  0,1  25.236  0,1  (4,9) 
           

  14.356.069  66,5  13.738.807  74,1  4,5 
           

Investimentos  2.198.004  10,2  1.848.092  10,0  18,9 

Imobilizado  86.377  0,4  25.539  0,1  238,2 

Intangível  25.196  0,1  30.142  0,2  (16,4) 
           

  2.309.577  10,7  1.903.773  10,3  21,3 
           

Total do ativo  21.599.094  100,0  18.542.224  100,0  16,5 
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(Em milhares de Reais, exceto %)  
Em 31 de 

dezembro de 
2019 

 AV%  

Em 31 de 
dezembro de 

2018 
 AV%  

Variação 
AH% 

2019/20
18 

Passivo e patrimônio líquido           

Circulante           

Empréstimos e financiamentos                709.928   3,3          333.787   1,8  112,7 

Debêntures          367.508   1,7           23.707   0,1  1.450,2 

Arrendamento mercantil             9.948   0,0                280   0,0  3.452,9 

Fornecedores          167.774   0,8           88.358   0,5  89,9 

Tributos e encargos sociais a recolher            92.106   0,4           54.382   0,3  69,4 

Encargos regulatórios a recolher           48.336   0,2           40.262   0,2  20,1 

Juros sobre capital próprio e 
dividendos a  

pagar 

         102.079   0,5             7.835   0,0  1.202,9 

Obrigações trabalhistas           33.341   0,2           37.047   0,2  (10,0) 

Valores a pagar – Funcesp             2.173   0,0             4.250   0,0  (48,9) 

Outros           82.632   0,4           36.790   0,2  124,6 
           

     1.615.825   7,5        626.698   3,4  157,8 

Não circulante           

Empréstimos e financiamentos           637.448   3,0       1.215.457   6,6  (47,6) 

Debêntures       1.528.971   7,1       1.441.504   7,8  6,1 

Arrendamento mercantil           39.948   0,2                232   0,0  17.119,0 

PIS e COFINS diferidos       1.185.323   5,5       1.176.566   6,3  0,7 

Imposto de renda e contribuição 
social  

diferidos 

      2.673.970   12,4       2.603.438   14,0  2,7 

Encargos regulatórios a recolher           41.236   0,2           35.925   0,2  14,8 

Provisões           62.367   0,3           90.708   0,5  (31,2) 

Reserva Global de Reversão – RGR           16.612   0,1           19.093   0,1  (13,0) 

Instrumentos financeiros derivativos                                                135   0,0   -   n/a  n/a 

Outros           35.652   0,2           33.078   0,2  7,8 
           

     6.221.662   28,8     6.616.001   35,7  (6,0) 
           

Patrimônio líquido           

Capital social       3.590.020   16,6       3.590.020   19,4  0,0 

Reservas de capital                666   0,0                666   0,0  0,0 

Reservas de lucros       8.172.442   37,8       7.404.769   39,9  10,4 

Outros resultados abrangentes           31.191   0,1           73.192   0,4  0,0 
             

   11.794.319   54,6   11.068.647   59,7  6,6 
           

Participação de não controladores nos  
fundos de investimentos 

           1.967.288   9,1          230.878   1,2  752,1 

           

Total do Patrimônio Líquido   13.761.607   63,7   11.299.525   60,9  21,8 
           

Total do passivo e do patrimônio 
líquido 

  21.599.094   100,0   18.542.224   100,0  16,5 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa totalizaram 

R$596,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentando um 

aumento de 3.460,2% em relação a 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$16,7 

milhões, devido principalmente pela aumento de aplicações financeiras de curtíssimo 
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prazo. 

 

 

Aplicações financeiras 

 

Os Diretores da Companhia informam que as aplicações financeiras totalizaram R$2.068,6 

milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento de 203,8% em relação 

a 31 de dezembro de 2018. Os Diretores da Companhia informam que as aplicações 

financeiras referem- se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez, prontamente 

conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos, 

representando 9,6%  do ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 3,7% em 31 de 

dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

da variação dos seguintes fundos de investimento: (i) Itaú (Xavantes), cujo saldo passou 

para R$1.912,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 comparado a R$263,3 milhões em 

31 de dezembro de 2018; (ii) Bradesco (Bandeirantes), cujos rendimentos da Companhia 

passaram para R$121,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 comparado a R$250,3 

milhões em 31 de dezembro de 2018, (iii) Santander (Assis), cujo saldo passou para R$3,9 

milhões em 31 de dezembro de 2019 comparado a R$167,3 milhões em 31 de dezembro 

de 2018 e por fim (iv) o fundo de investimento Banco do Brasil (Barra Bonita) constituído 

no primeiro semestre de 2019, cuja saldo em 31 de dezembro de 2019 era de R$30,9 

milhões. Os aumentos nas aplicações financeiras são decorrentes da geração de caixa 

positiva da Companhia, que aplica suas sobras de caixa nessas modalidades de aplicação. 

 

Contas a receber – ativo da concessão (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a receber – ativo da concessão 

(circulante e não circulante) totalizaram R$14.661,0  milhões em 31 de dezembro de 2019, 

apresentando um aumento de 3,7% em relação a 31 de dezembro de 2018, que 

totalizaram R$14.133,9 milhões. As contas a receber (ativo da concessão) circulante e não 

circulante representam 67,9% do ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 76,2% em 31 

de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente: 

(i) Pelo aumento no contas a receber dos serviços de implementação da 

infraestrutura (circulante e não circulante) em R$ 1.131,9 milhões; 

compensados pela  (ii) redução em contas a receber referentes a Lei 12.783 

(circulante e não circulante) em R$557,0 milhões e (iii) redução em contas a 

receber referentes aos serviços de operação e manutenção (O&M) 

 

Estoques (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os estoques (circulante e não circulante) 

totalizaram R$116,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento de 

121,6% em relação a 31 de dezembro de 2018. Os estoque passaram a representar 0,5% 
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do ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 0,3% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

devido a equipamentos para aplicação nas obras das controladas em fase pré operacional. 

 

Tributos e contribuições a compensar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os tributos e contribuições a compensar 

totalizaram R$32,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$29,5 milhões em 31 de 

dezembro de 2018, representando 0,1% do ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 

0,2% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, 

devido créditos de COFINS sobre os ativos de R$1,4 milhões e as antecipações de 

contribuição social R$1,6 milhões ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

Valores a receber – Secretaria da Fazenda (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os valores a receber da Secretaria da Fazenda 

totalizaram R$1.576,3 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento 

de 10,5% em relação a 31 de dezembro de 2018, que totalizaram R$1.426,1 milhões. Os 

Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente, dos 

valores retidos pelo Governo do Estado referentes ao plano de complementação de 

aposentadoria regido pela Lei Estadual nº 4819/58. Os valores a receber representam 

7,3% do ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 7,7% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Investimentos 

 

Os Diretores da Companhia informam que os investimentos totalizaram R$2.198,0 milhões 

em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento de 18,9% em relação a 31 de 

dezembro de 2018, que totalizaram R$1.848,1 milhões. Os Diretores da Companhia 

entendem que essa variação decorre principalmente pela equivalência patrimonial das 

controladas em conjunto. 

 

Imobilizado e Direito de Uso em arrendamento. 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imobilizado e direito de uso em arrendamento 

totalizou R$86,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado com 31 de dezembro 

de 2018, que totalizou R$25,5 milhões. O imobilizado e direito de uso representa 0,4% do 

ativo total em 31 de dezembro de 2019 e 0,1% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, principalmente 

da adoção do IFRS 16 (CPC 06) onde os valores de leasing operacional e aluguéis, 

referentes as parcelas fixas, atendendo alguns critérios estabelecidos na norma, deixam 

de ser despesas para a Companhia e passam a ser ativo imobilizado (direito de uso) para 

posterior amortização e passivo (obrigações) que a Companhia tem com terceiros. Sendo 

o imobilizado em operação o valor de R$37,3 milhões e o direito de uso em arrendamento 
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R$49,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

 

Intangível 

 

Os Diretores da Companhia informam que o intangível totalizou R$25,2 milhões em 31 de 

dezembro de 2019, apresentando uma redução de 16,4% em relação a 31 de dezembro 

de 2018, que totalizou R$30,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa 

variação deve-se, principalmente, à amortização do intangível no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019. 

 

Passivo 

 
Empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil  (circulante e não 

circulante) 

 
Os Diretores da Companhia informam que os empréstimos,financiamentos e financiamento 

por arrendamento (circulante e não circulante) totalizaram R$1.397,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2019, apresentando uma redução de 9,8% em relação a 31 de dezembro de 

2018, devido a valores de leasing operacional e aluguéis, com parcelas fixas, após adoção 

ao IFRS 16 (CPC06 R2), deixam de ser despesas para a Companhia e passam a ser Ativo 

Imobilizado e Passivo (obrigações) com terceiros e por captação junto ao BNDES contrato 

nº 17.2.0291.2, compensados pelos pagamentos de principal e juros dos empréstimos e 

financinciamentos no montande de R$361,1 milhões com destaque para a liquidação de 

empréstimo conforme Lei 4131.  

 

Debêntures (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as debêntures (circulante e não circulante) 

totalizaram R$1.896,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento 

de 29,4% em relação a 31 de dezembro de 2018, devido 8º Emissão de debêntures no 

montante de R$409,3 milhões em dezembro de 2019. 

 

Fornecedores 

 

Os Diretores da Companhia informam que os fornecedores totalizaram R$167,8 milhões 

em 31 de dezembro de 2019, apresentando um aumento de 89,9% em relação a 31 de 

dezembro de 2018, que totalizou R$88,4 milhões. Com isso, os fornecedores passaram a 

representar 0,8% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, 

contra 0,5% em 31 de dezembro de 2018. Esta variação é decorrente principalmente, 

devido a aquisição de equipamentos para aplicação nas obras das controladas em fase pré 

operacional. 

 

Tributos e encargos sociais a recolher 

 

Os Diretores da Companhia informam que os tributos e encargos sociais a recolher 

totalizaram R$92,1 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 

R$37,7 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018, em que os tributos totalizaram 

R$54,4 milhões. Essa variação é decorrente das provisões do imposto de renda e 
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contribuição social sobre o lucro, cujo os pagamentos acorrerá no exercíco social seguinte. 

Com isso, os tributos e encargos sociais a recolher representam 0,4% do total do passivo 

e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 0,3% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Encargos regulatórios a recolher (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os encargos regulatórios a recolher (circulante 

e não circulante) totalizaram R$89,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando 

um aumento de 17,6% em relação a 31 de dezembro de 2018, que totalizaram R$76,2 

milhões. Com isso, os encargos regulatórios representam 0,4% do passivo total e 

patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018. Os 

Diretores da Companhia informam que esta variação ocorreu em função do aumento de 

R$13,6 milhões no saldo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

 

Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os juros sobre capital próprio e dividendos a 

pagar totalizaram R$102,1 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$7,8 milhões em 31 

de dezembro de 2018, apresentando um aumento devido a juros sobre capital próprio 

deliberados em dezembro de 2019 com pagamento em janeiro de 2020.  

 

Pis e Cofins diferidos (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o PIS e COFINS diferidos (não circulante) 

totalizaram R$1.185,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$1.176,6 milhões em 31 

de dezembro de 2018. O diferimento do PIS e da COFINS é relativo às receitas de 

implementação da infraestrutura e remuneração dos ativos da concessão apurada sobre o 

ativo contratual. O recolhimento ocorre à medida dos faturamentos mensais. O PIS e 

COFINS diferidos representavam 5,5% do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro 

de 2019 e 6,3% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imposto de renda e a contribuição social 

diferidos totalizaram R$2.673,9 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando um 

aumento de 2,7% em relação a 31 de dezembro de 2018 quando totalizaram R$2.603,4 

milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação decorre, basicamente, 

da constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos passivo sobre a 

atualização do direito referente às instalações do SE. O imposto de renda e a contribuição 

social diferidos passaram a representar 12,4% do total do passivo e patrimônio líquido em 

31 de dezembro de 2019 e 14,0% em 31 de dezembro de 2018. 

 

Provisões e obrigações trabalhistas (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as provisões e obrigações trabalhistas(circulante 

e não circulante) totalizaram R$95,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando 

uma redução de 25,1% em relação a 31 de dezembro de 2018. Os Diretores da Companhia 
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entendem que essa variação decorre principalmente, por processos judiciais trabalhistas, 

cíveis e fiscais. As provisões e obrigações trabalhistas representam 0,4% do total do 

passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 0,7% em 31 de dezembro de 

2018. 

 

Patrimônio líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio 

líquido da Companhia é de R$13.761,6 milhões, 21,8% maior que em 31 de dezembro de 

2018, que totalizou R$11.299,5 milhões. Com isso, o patrimônio líquido passou a 

representar 63,7% do passivo total e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, 

contra 60,9% em 31 de dezembro de 2018. A variação decorre, substancialmente, do lucro 

líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$1.779,5 milhões 

e resultado da aquisição adicional junto à não controladores  no montante de R$1.736,4 

milhões referente a aplicações nos fundos de investimento exclusivos da Companhia 

compensados pela distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos no montante de 

R$995,3 milhões. 

 

Variações nas demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 

 
(em R$ mil)  

Consolidado Exercício social 

encerrado em 

31 de 

dezembro de 

2019 

Exercício social 

encerrado em 

31 de 

dezembro de 

2018 

Caixa líquido gerado nas atividades 

operacionais 
1.350.697 1.314.377 

Caixa líquido (utilizado) gerado nas 

 atividades de investimentos 
157.179 (102.713) 

Caixa líquido (utilizado) gerado nas 

atividades de financiamento 
(928.645) (1.201.509) 

Aumento (redução) líquido em caixa e 

equivalentes de caixa 
579.231 10.155 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa 

totalizaram R$596 milhões em 31 de dezembro de 2019 comparado com R$16,7 

milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de 3.460,2%. 

 

Atividades Operacionais 

 

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$1.350,7 milhões e 

R$1.314,4 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 

respectivamente. Esta variação é decorrente de, (i) redução no lucro líquido do 

exercício; (ii) aumneto do imposto de renda e contribuição social diferidos, que 

acompanha o resultado; (iii) aumento do juros e variações monetárias e cambiais 



59  

sobre ativos e passivos; (iv) aumento no ativo de R$265,3 milhoes com destaque 

para o contas a receber – ativo da concessão, estoques e valores a receber – 

Secretaria da Fazenda e; (v) aumento no passivo de R$236,9 milhões com destaque 

para os fornecedores, tributos e encargos sociais a recolher, impostos parcelados e 

aumento em outros passivos. 

Atividades de Investimentos 

 

O caixa líquido gerado em atividades de investimentos foi de R$157,2 milhões 

exercício findo em 31 de dezembro 2019, comparado a um caixa líquido utilizado 

pelas atividades de investimentos de R$102,7 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018. Está variação é decorrente de: (i) geração de caixa em aplicações 

financeiras no montante de R$403,7 milhões e; (ii) utilização de caixa pelo aporte de 

capital nas controladas em conjunto pré-operacionais no montante de R$133,6 

milhões. 

 

Atividades de Financiamento 

 

O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento foi de R$928,6 milhões e 

R$1.201,5 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 

respectivamente. Está variação é decorrente principalmente: (i) redução no volume 

de captação de empréstimos e debêntures no montante de R$921,6 milhão (R$ 509,3 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (empréstimo com BNDES e 

8º emissão de debêntures), em comparação com a captação de e R$ 1.430,9 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2018  (debêntures no montante de R$621,0 

milhões e empréstimos em moeda estrangeira no montante de R$809,9 milhões)); 

(ii) redução no  pagamento de principal dos empréstimose e debêntures em R$116,2 

milhões (iii) maior pagamento de juros sobre empréstimos e debêntures no valor de 

R$49,8 milhões, (v) maior pagamento de arrendamentos mercantil no valor de 

R$11,8 milhões e; (vi) variação nos instrumento financeiro derivativo em R$19,8 

milhões (caixa utilizado de R$ 1,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 

2019 em comparação com caixa gerado de R$ 18,1 milhões no exercício findo em 31 

de dezembro de 2018. 

 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Variações nas demonstrações do resultado para os exercícios sociais 

findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  

 
Os Diretores apresentam abaixo tabelas e explicações sobre as alterações 

significativas nas demonstrações de resultado consolidado da Companhia: 

 

(em milhares de reais, exceto 

%) 

No exercício 
social findo 

em 31 de 
dezembro de 

2018 

AV% 

No exercício 
social findo 

em 31 de 
dezembro de 

2017 

AV% AH% 

Receita operacional líquida   3.184.654  100,0   2.701.193  100,0 
           

17,9  
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Custo dos serviços de 
Implementação 

da infraestrutura e de operação 
e  

manutenção 

    (725.246) (22,8)     (593.278) (22,0) 
           

22,2  

Lucro bruto   2.459.408  77,2   2.107.915  78,0 
           

16,7  

(Despesas) receitas operacionais      

      

Gerais e administrativas     (154.746) (4,9)     (122.112) (4,5) 
           

26,7  

Honorários da administração       (11.890) (0,4)         (8.282) (0,3) 
           

43,6  

Outras receitas (despesas),  
operacionais líquidas 

      (34.736) (1,1)       (55.006) (2,0) 
          

(36,9) 

Resultado de equivalência 
patrimonial 

     200.822  6,3      124.806  4,6 
           

60,9  
      

Lucro antes das receitas e  
despesas Financeiras e dos 
Impostos Sobre o Lucro 

  2.458.858  77,2   2.047.321  75,8 
           

20,1  

      

Receitas financeiras      352.778  11,1      123.673  4,6 
         

185,3  

Despesas financeiras     (494.992) (15,5)     (189.889) (7,0) 
         

160,7  
Lucro antes do imposto de 
renda e 

da contribuição social 
  2.316.644  72,7   1.981.105  73,3 

           
16,9  

Imposto de renda e contribuição 
social 

Corrente 
    (407.423) (12,8)     (354.491) (13,1) 

           
14,9  

      

Imposto de renda e contribuição 
social Diferido 

      (13.976) (0,4)     (241.154) (8,9) 
          

(94,2) 

Lucro líquido do exercício   1.895.245  59,5   1.385.460  51,3 
           

36,8  

 

Receita operacional líquida 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita operacional líquida atingiu 

R$3.184,7 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 

representando um aumento de 17,9% em comparação ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2017 com R$2.701,2 milhões. 

 

Na receita bruta houve destaque para remuneração dos ativos de concessão devido 

adoção do CPC 47, além disso, devemos considerar (i) aumento de 56,6% da receita 

de infraestrutura; (ii) aumento de 18,3% da receita de operação e manutenção; (iii) 

redução de 15,2% da remuneração dos ativos de concessão RBSE; e (v) aumento de 

29,4% em deduções da receita operacional em relação ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017, conforme explicado a seguir. 

 

A receita de infraestrutura totalizou R$387,1 milhões no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018, comparada com R$247,1 milhões no exercício social findo em 

31 de dezembro de 2017, devido principalmente a: (i) aumento nas controladas em 

fase pré- operacionais no valor de R$188,1 milhões; (ii) aumento na controladas 

Serra do Japi e IEMG devido a projetos de reforços na SE Salto para instalação do 

banco de transformadores e servidões no total de R$4,3 milhões; (iii) redução no 
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volume de projetos de reforços e melhorias na CTEEP no valor de R$55,8 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que as receitas de operação e manutenção 

totalizaram R$1.042,5 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 

comparadas com R$880,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 

2017, devido, principalmente, a: variação positiva referente ao IPCA/IGPM, variação 

da parcela de ajuste, entrada em operação de 189 novos projetos e aumento da 

tarifa de CDE para consumidores livres. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão  do RBSE totalizaram R$1.269,1 milhões no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018 comparado com R$1.495,8 milhões no exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2017 devido a (i) redução devido reconhecimento, em 2017, 

do valor complementar do laudo de indenização no valor de R$432,6 milhões; (ii) 

redução na atualização pela taxa interna de retorno no valor de R$53,0 milhões 

compensados em parte (iii) pela atualização com IPCA mensal e ajuste de ciclo da 

RAP 2018/2019 no valor de R$258,9 milhões. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a receita de remuneração dos ativos de 

concessão, devido à adoção do CPC 47, os ativos passam a ser remunerados pela 

WACC de cada contrato de concessão e na entrada da operação dos projetos é 

registrada a variação positiva ou negativa pela rentabilidade do projeto. O impacto 

da adoção inicial foi de R$ 387,9 milhões. Em 31 de dezembro de 2017 esta receita 

se referia à atualização do ativo financeiro calculada conforme a taxa de juros efetiva 

individual de cada projeto. 

 

Os Diretores da Companhia informam que as outras receitas referem-se basicamente 

à alugueis e prestação de serviços, totalizaram em R$26,9 milhões no exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2018, comparada com R$26,1 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

As deduções da receita operacional, compostas pelos tributos sobre a receita e 

encargos regulatórios, atingiram R$452,2 milhões no exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2018 e R$349,3 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro 

de 2017, impactada principalmente pela adoção do CPC 47 e pelo aumento dos 

encargos regulatórios, decorrente substancialmente do CDE relacionado aos 

consumidores livres. 

 

Custos dos serviços de implementação da infraestrutura e de operação e 

manutenção 

 

Os Diretores da Companhia informam que os custos dos serviços de implementação 

da infraestrutura e de operação e manutenção, que, no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018, eram compostos por 49,5% de custo de implementação da 

infraestrutura (38,0% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017) e 50,5% 

de custo de operação e manutenção (62,0% no exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2017), tiveram aumento de 22,2%, com R$725,2 milhões no exercício 
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social findo em 31 de dezembro de 2018, comparado aos R$593,3 milhões no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia informam que a variação nos custos de operação e 

manutenção concentra-se em: (i) pessoal, devido ao acordo coletivo de 2,86%; e (ii) 

materiais, devido, principalmente, a manutenção e conservação de linhas de 

transmissão e subestações. 

 

Despesas gerais e administrativas e honorários com a administração 

 

Os Diretores da Companhia informam que as despesas gerais administrativas e 

honorários com administração, apresentaram aumento de 27,8% totalizando 

despesa de R$166,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

comparadas com R$130,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 

2017 principalmente por: (i) redução da receita líquida de reversões de demandas 

judiciais no montante de R$11,5 milhões; (ii) pessoal R$7,8 milhões devido ao acordo 

sindical de 2,86%; e (iii) por gastos com consultorias externas com tecnologia da 

informação e honorários advocatícios. 

 

Outras receitas e despesas operacionais 

 

Os Diretores da Companhia informam que outras receitas e operacionais, 

apresentaram redução de 36,9% totalizando despesa de R$34,7 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2018 comparadas com R$55,0 milhões no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 principalmente por: (i) a 

Companhia reconheceu uma despesa de R$24,8 milhões na aquisição de 100% das 

ações da controlada IESul, resultante do ganho por compra vantajosa deduzido do 

ajuste na participação anteriormente detida pela Companhia (ii) No no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia registrou provisão para 

reversão das instalações do Sistema Existente (RBSE) no montante de R$57,2 

milhões. 

 

Resultado de equivalência patrimonial 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado da equivalência patrimonial 

apresentou receita de R$200,8 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro 

de 2018 comparado com R$124,8 milhões no exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2017, devido a variação positiva de R$59,5 milhões na controlada em 

conjunto IEGaranhuns e aumento de R$16,5 milhões no resultado de equivalência  

na controlada em conjunto IE do Madeira em relação ao exercício social findo em 31 

de dezembro de 2017. 

 

Resultado financeiro líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado financeiro líquido totaliza 

despesa de R$142,2 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

comparado com despesa de R$66,2 milhões no exercício social findo em 31 de 
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dezembro de 2017, o acréscimo deve-se, basicamente, por (i) reconhecimento, no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, de redução de juros e encargos, 

de R$53,8 milhões, referente a adesão ao PERT; (ii) aumento de encargos, juros e 

variações monetárias de R$42,9 milhões compensados por (iii) aumento no 

rendimento de aplicações financeiras no montante de R$30,6 milhões. 

 

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 

Os Diretores da Companhia informam que as rubricas de despesa de imposto de 

renda e contribuição social corrente e diferido apresentaram redução totalizando 

R$421,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 contra 

R$595,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 é devido 

basicamente a economia fiscal em função dos juros sobre capital próprio no valor de 

R$201,3 milhões e impactos da alteração do regime tributário da controlada IENNE 

de lucro real para lucro presumido no montante de R$54,7 milhões, compensados 

em parte pela adoção do CPC 47. A taxa efetiva de imposto de renda e contribuição 

social apresentando 18,0% em 2018, comparado com 30,0% em 2017. 

 

Lucro líquido do exercício 

 

Os Diretores da Companhia informam que, em decorrência dos fatores mencionados 

acima, o lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 totalizou 

R$1.895,2 milhões, comparado a R$1.385,5 milhões no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2017. 
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Alterações no balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 

2018 e 31 de dezembro de 2017 

 

(Em milhares de reais, exceto %)  Em 31 de 
dezembro 

de 2018  AV%  

Em 31 de 
dezembro 

de 2017  AV%  

Variação 
AH% 

2018/2017 

Ativo  
  

 
      

Circulante         
 
        

   

Caixa e equivalentes de caixa          16.740   0,1            
6.585  

 -  154,2 

Aplicações Financeiras        680.909   3,7        610.066   3,5  11,6 

Ativo de concessão – Contratual        389.082   2,1   -   -  n/a 

Ativo de concessão – Financeiro     1.697.216   9,2     1.924.928   11,2  (11,8) 

Estoques          39.173   0,2          37.639   0,2  4,1 

Tributos e contribuições a compensar          29.521   0,2          14.162   0,1  108,5 

Instrumentos financeiros derivativos                                   -   -            
2.611  

 -  n/a 

Caixa restrito            
1.787  

 -            
1.141  

 -  56,6 

Créditos com partes relacionadas               
323  

 -               
903  

 -  (64,2) 

Despesas pagas antecipadamente            
8.384  

 -            
4.607  

 -  82,0 

Outros          36.509   0,2          41.067   0,2  (11,1) 

     
2.899.644  

 15,6     
2.643.709  

 15,3  9,7 

Não circulante           

Caixa restrito          42.268   0,2          35.674   0,2  18,5 

Ativo de concessão – Contratual     4.485.207   24,2   -   -  n/a 

Ativo de concessão – Financeiro     7.562.351   40,8   11.213.952   65,0  (32,6) 

Valores a receber – Secretaria da Fazenda     1.426.083   7,7     1.312.791   7,6  8,6 

Cauções e depósitos vinculados          66.987   0,4          66.414   0,4  0,9 

Impostos de renda e contribuição social 
diferidos  

           
9.037  

 -   -   -  n/a 

Estoques          13.551   0,1          37.034   0,2  (63,4) 

Benefício pós emprego – Superávit atuarial        105.444   0,6   -   -  n/a 

Instrumentos financeiros derivativos            
2.643  

 -   -   -  n/a 

Outros          25.236   0,1            
1.513  

 -  1.567,9 

           

   
13.738.807  

 74,1   
12.667.378  

 73,4  8,5 

           

Investimentos     1.848.092   10,0     1.880.845   10,9  (1,7) 

Imobilizado          25.539   0,1          22.879   0,1  11,6 

Intangível          30.142   0,2          37.362   0,2  (19,3) 
           

     
1.903.773  

 10,3     
1.941.086  

 11,3  (1,9) 

           

Total do ativo   
18.542.224  

 100,0   
17.252.173  

 100,0  7,5 
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(Em milhares de reais, exceto %)  

Em 31 
de 

dezembr
o de 

2018  AV%  

Em 31 de 
dezembr

o de 
2017  AV%  

Variação 
AH% 

2018/20
17 

Passivo e patrimônio líquido           

Circulante           

Empréstimos e financiamentos  333.787  1,8  268.588  1,6  24,3 
Debêntures  23.707  0,1  182.852  1,1  (87,0) 
Financiamento por arrendamento  280  -  -  -  n/a 
Fornecedores  88.358  0,5  69.923  0,4  26,4 
Tributos e encargos sociais a recolher  54.382  0,3  90.502  0,5  (39,9) 
Impostos parcelados   -  -  57.997  0,3  n/a 

Encargos regulatórios a recolher  40.262  0,2  16.550  0,1  143,3 
Juros sobre capital próprio e dividendos a 

pagar 
 7.835  -  3.112  -  151,8 

Obrigações trabalhistas  37.047  0,2  36.344  0,2  1,9 
Valores a pagar – Funcesp  4.250  -  2.056  -  106,7 
Outros  36.790  0,2  61.180  0,4  (39,9)            

  626.698  3,4  789.104  4,6  (20,6) 

Não circulante           

Exigível a longo prazo           

Empréstimos e financiamentos  1.215.45
7 

 6,6  690.541  4,0  76,0 

Debêntures  1.441.50
4 

 7,8  801.007  4,6  80,0 

Financiamento por arrendamento  232  -  -  -  n/a 

PIS e COFINS diferidos  1.176.56
6 

 6,3  1.147.381  6,7  2,5 

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos   

 2.603.43
8 

 14,0  2.418.125  14,0  7,7 

Encargos regulatórios a recolher  35.925  0,2  54.250  0,3  (33,8) 
Provisões  90.708  0,5  121.553  0,7  (25,4) 
Reserva Global de Reversão – RGR  19.093  0,1  24.053  0,1  (20,6) 
Outros  33.078  0,2  6.503  -  408,7            

  6.616.00
1 

 35,7  5.263.41
3 

 30,5  25,7 
           

Patrimônio líquido           

Capital social  3.590.02
0 

 19,4  3.590.020  20,8  - 

Reservas de capital  666  -  666  -  - 

Reservas de Lucros  7.404.77
0 

 39,9  7.309.338  42,4  1,3 

Outros resultados abrangentes  73.192  0,4  -  -  n/a 

Dividendos adicionais propostos  -  -  84.693  0,5  n/a            
  11.068.6

47 
 59,7  10.984.7

17 
 63,7  0,8 

           
Participação de não controladores nos fundos 

de investimentos 
 230.878  1,2  214.939  1,2  7,4 

           

Total do Patrimônio Líquido  11.299.5
25 

 60,9  11.199.6
56 

 64,9  0,9 
           

Total do passivo e do patrimônio líquido  18.542.2
24 

 100,0  17.252.1
73 

 100,0  7,5 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa 

totalizaram R$16,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento 

de 154,2% em relação a 31 de dezembro de 2017, que totalizaram R$6,6 milhões, 

principalmente: pelo aumento no saldo de caixa e bancos no montante de R$4,7 

milhões, em função de acréscimo nos ingressos de caixa referente aos recebimentos 

de RBSE e capitações de recursos, tendo parte sido destinada às aplicações 
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financeiras CDB R$6,1 milhões e parte permanecido no caixa e equivalentes de caixa 

para fazer frente a compromissos previstos de curtíssimo prazo. 

 

Aplicações financeiras 

 

Os Diretores da Companhia informam que as aplicações financeiras totalizaram 

R$680,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de 11,6% 

em relação a 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia informam que as 

aplicações financeiras referem- se a quotas de fundo de investimento com alta 

liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do 

vencimento dos ativos, representando 3,7% do ativo total em 31 de dezembro de 

2018 e 3,5% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, 

principalmente, da variação dos seguintes fundos de investimento: (i) Itaú 

(Xavantes), cujos saldos da Companhia passaram para R$263,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2018 comparado a R$187,9 milhões em 31 de dezembro de 2017; (ii) 

Bradesco (Bandeirantes), cujos rendimentos da Companhia passaram para R$250,3 

milhões em 31 de dezembro de 2017 comparado a R$263,0 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, bem como pelo resultado do fundo de investimento Santander 

(Assis), cujo saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R$167,3 milhões comparado 

a R$159,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. Os aumentos nas aplicações 

financeiras são decorrentes da geração de caixa positiva da Companhia, que aplica 

suas sobras de caixa nessas modalidades de aplicação. 

 

Contas a receber – ativo da concessão (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a receber – ativo da concessão 

(circulante e não circulante) totalizaram R$14.133,9 milhões em 31 de dezembro de 

2018, apresentando um aumento de 7,6% em relação a 31 de dezembro de 2017, 

que totalizaram R$13.138,9 milhões. As contas a receber (ativo da concessão) 

circulante e não circulante representam 76,2% do ativo total em 31 de dezembro de 

2018 e em 31 de dezembro de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, 

principalmente por: 

(ii) aumento no contas a receber dos serviços de implementação da 

infraestrutura em R$ 1.468,7 milhões, que variou de ativo financeiro no 

montante de R$ 3.405,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para ativo 

contratual de R$ 4.874,3 milhões a reclassificação do ativo financeiro para 

o ativo contratual reflete o impacto da adoção do CPC 47; (ii) aumento de 

contas a receber de serviços de O&M em R$43,5 milhões; e (iii) redução 

em contas a receber referentes a Lei 12.783 em R$517,2 milhões. 

 

Estoques (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os estoques (circulante e não circulante) 
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totalizaram R$52,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução 

de 29,4% em relação a 31 de dezembro de 2017. Os estoques passaram a 

representar 0,3% do ativo total em 31 de dezembro de 2018, e 0,4% em 31 de 

dezembro de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, 

principalmente, de esforço de redução devido à aplicação de equipamentos 

sobressalentes em projetos de reforços. 

 

Tributos e contribuições a compensar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os tributos e contribuições a compensar 

totalizaram R$29,5 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$14,2 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, representando 0,2% do ativo total em 31 de dezembro de 2018 

e 0,1% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, 

principalmente, de: 

(i) antecipações de imposto de renda efetuadas no exercício de 2018 em 

R$8,5 milhões; e (ii) imposto parcelado a recuperar em R$3,6 milhões. 

 

Valores a receber – Secretaria da Fazenda (não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os valores a receber da Secretaria da 

Fazenda totalizaram R$1.426,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando 

um aumento de 8,6% em relação a 31 de dezembro de 2017, que totalizaram 

R$1.312,8 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é 

consequência, principalmente, dos valores retidos pelo Governo do Estado referentes 

ao plano de complementação de aposentadoria regido pela Lei Estadual nº 4819/58. 

Os valores a receber representam 7,7% do ativo total em 31 de dezembro de 2018 

e 7,6% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Investimentos 

 

Os Diretores da Companhia informam que os investimentos totalizaram R$1.848,1 

milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução de 1,7% em 

relação a 31 de dezembro de 2017, que totalizaram R$1.880,8 milhões. Os Diretores 

da Companhia entendem que essa redução decorre principalmente pela equivalência 

patrimonial das controladas em conjunto e a aquisição do restante de 50% da 

controlada IESUL. 

 

Imobilizado 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imobilizado totalizou R$25,5 milhões em 

31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de 11,6% em relação a 31 de 

dezembro de 2017, que totalizou R$22,9 milhões. O imobilizado representa 0,1% do 

ativo total em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017. 
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Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é consequência, 

principalmente da aquisição de equipamentos de informática e veículos, sendo os 

itens calculados com a taxa média de 16,7% e 14,3% respectivamente. 

 

Intangível 

 

Os Diretores da Companhia informam que o intangível totalizou R$30,1 milhões em 

31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução de 19,3% em relação a 31 de 

dezembro de 2017, que totalizou R$37,4 milhões. Os Diretores da Companhia 

entendem que essa redução deve-se, principalmente, à amortização do intangível no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. 

 

Passivo 

 

Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil (circulante e não 

circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os empréstimos e financiamentos e 

arrendamento mercantil (circulante e não circulante) totalizaram R$1.549,8 milhões 

em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de 61,6% em relação a 31 

de dezembro de 2017, devido a contratação de contratos de empréstimos com MUFG 

e Citibank em moeda estrangeira. Com isso, os empréstimos e financiamentos 

passaram a representar 8,4% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de 

dezembro de 2018, contra 5,6% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Debêntures (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as debêntures (circulante e não circulante) 

totalizaram R$1.465,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um 

aumento de 48,9% em relação a 31 de dezembro de 2017, em razão da emissão de 

621.000 debêntures, no montante de R$621,0 milhões, em maio de 2018. Com isso, 

as debêntures passaram a representar 7,9% do total do passivo e patrimônio líquido 

em 31 de dezembro de 2018, contra 5,7% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Fornecedores 

 

Os Diretores da Companhia informam que os fornecedores totalizaram R$88,4 

milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de 26,4% em 

relação a 31 de dezembro de 2017, que totalizou R$69,9 milhões. Com isso, os 

fornecedores passaram a representar 0,5% do total do passivo e patrimônio líquido 

em 31 de dezembro de 2018, contra 0,4% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores 

da Companhia entendem que esta variação ocorreu pelo maior ritmo de 

investimentos. 

 

Tributos e encargos sociais a recolher 
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Os Diretores da Companhia informam que os tributos e encargos sociais a recolher 

totalizaram R$54,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma 

redução de 39,9% em relação a 31 de dezembro de 2017, em que os tributos 

totalizaram R$90,5 milhões. A redução do imposto de renda e da contribuição social 

sobre o lucro se deve principalmente pelo benefício fiscal decorrente da distribuição 

de juros sobre o capital próprio no fechamento do período. Com isso, os tributos e 

encargos sociais a recolher representam 0,3% do total do passivo e patrimônio 

líquido em 31 de dezembro de 2018 e 0,5% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Impostos parcelados (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que a optaram pelo pagamento à vista de 20% 

do valor da dívida consolidada, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de 

agosto a dezembro de 2017. O restante liquidado integralmente em janeiro de 2018, 

em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e 70% das multas de 

mora. A consolidação dos débitos  pela Receita Federal ocorreu em dezembro de 

2018 com isso não há saldo dos impostos parcelados (circulante e não circulante) em 

31 de dezembro de 2018 contra R$58,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 quando 

representavam 0,3% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 

2017. 

 

Encargos regulatórios a recolher (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os encargos regulatórios a recolher 

(circulante e não circulante) totalizaram R$76,2 milhões em 31 de dezembro de 

2018, apresentando um aumento de 7,6% em relação a 31 de dezembro de 2017, 

que totalizaram R$70,8 milhões. Com isso, os encargos regulatórios passaram a 

representar 0,4% do passivo total em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro 

de 2017. Os Diretores da Companhia informam que este aumento ocorreu em função 

do aumento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) R$13,3 milhões compensados 

em parte pela redução da CDE R$7,6 milhões. 

 

Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar 

 

Os Diretores da Companhia informam que os juros sobre capital próprio e dividendos 

a pagar totalizaram R$7,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$3,1 milhões em 

31 de dezembro de 2017. Em 2018, o Conselho de Administração deliberou sobre a 

distribuição de dividendos intermediários no montante de R$1.393,3 milhões, 

dividendos adicionais de R$84,7 milhões e juros sobre o capital próprio no montante 

de R$592,0 milhões. O total de juros sobre capital próprio e dividendos pagos no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 é de R$2.064,3 milhões, tendo as 

deliberações ocorridas em 2018. 

 

Pis e Cofins diferidos 

 

Os Diretores da Companhia informam que o PIS e COFINS diferidos totalizaram 
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R$1.176,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$1.147,4 milhões em 31 de 

dezembro de 2017. O diferimento do PIS e da COFINS é relativo às receitas de 

implementação da infraestrutura e remuneração dos ativos da concessão apurada 

sobre o ativo contratual. O recolhimento ocorre à medida dos faturamentos mensais. 

O PIS e COFINS diferidos representavam 6,3% do passivo total em 31 de dezembro 

de 2018 e 6,7% em 31 de dezembro de 2017. 

 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 

Os Diretores da Companhia informam que o imposto de renda e a contribuição social 

diferidos totalizaram R$2.603,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando 

um aumento de 7,7% em relação a 31 de dezembro de 2017 quando totalizaram 

R$2.418,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação decorre, 

basicamente, da constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos 

passivo sobre a atualização do direito referente às instalações do SE. O imposto de 

renda e a contribuição social diferidos passaram a representar 14,0% do total do 

passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 14,0% em 31 de 

dezembro de 2017. 

 

Provisões e obrigações trabalhistas (circulante e não circulante) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as provisões e obrigações trabalhistas 

(circulante e não circulante) totalizaram R$127,8 milhões em 31 de dezembro de 

2018, representando uma redução de 19,1% em relação a 31 de dezembro de 2017. 

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação decorre principalmente, por 

processos judiciais trabalhistas, cíveis e fiscais. As provisões e obrigações trabalhistas 

representam 0,7% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 

2018, contra 0,9% do passivo total em 31 de dezembro de 2017. 

 

Patrimônio líquido 

 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio 

líquido da Companhia é de R$11.299,5 milhões, 0,9% maior que em 31 de dezembro 

de 2017, que totalizou R$11.199,7 milhões. Com isso, o patrimônio líquido passou a 

representar 60,9% do passivo total em 31 de dezembro de 2018, contra 64,9% em 

31 de dezembro de 2017. O aumento decorre, substancialmente, do lucro líquido do 

período de 2018 no montante de R$1.895,2 milhões e pagamento de dividendos 

intermediários no montante de R$1.393,3 milhões e dividendos adicionais propostos 

no montante de R$84,7 milhões, bem como pagamento adicional de juros sobre 

capital próprio de R$ 592,0 milhões. 

 

Variações nas demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa para os 

exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

Segue abaixo discussão das principais variações nas demonstrações consolidadas 

condensadas dos fluxos de caixa para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro 

de 2018 e 2017. 
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(em R$ mil)  

Consolidado Exercício social 

encerrado em 

31 de dezembro 

de 

2018 

Exercício social 

encerrado em 31 

de dezembro de 

2017 

Caixa líquido gerado nas atividades 

operacionais 
1.314.377 404.425 

Caixa líquido utilizado nas 

atividades de investimentos 
(102.713) (361.950) 

Caixa líquido utilizado nas atividades de 

financiamento 
(1.201.509) (40.414) 

Aumento (redução) líquido em caixa e 

equivalentes de caixa 
10.155 2.061 

 

Os Diretores da Companhia informam que o caixa e os equivalentes de caixa 

totalizaram R$16,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento 

de 154,2% em relação a 31 de dezembro de 2017, que totalizou R$6,6 milhões. 

 

Atividades Operacionais 

 

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$1.314,4 milhões e 

R$404,4 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 

respectivamente. Esta variação é decorrente de, (i) economia fiscal devido ao JCP e 

alteração no regime tributário de lucro real para lucro presumido na controlada 

IENNE; (ii) variação positiva no resultado das controladas em conjunto; (iii) variação 

das contas a receber – ativo da concessão do RBSE no montante R$1.786,3 milhões, 

no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 em comparação com R$ 661,3 

milhões, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

Atividades de Investimentos 

 

O caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos foi de R$102,7 milhões no 

exercício social findo em 31 de dezembro 2018, comparado a um caixa líquido 

utilizado nas atividades de investimentos de R$362,0 milhões no exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2017, sendo decorrente principalmente: (i) do menor volume 

de aplicações financeiras no montante de R$55,0 milhões no exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2018 comparado com R$237,7 milhões no exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) aporte de capital nas controladas em conjunto 

(Aimorés, Paraguaçu e Ivai (anteriormente denominada ERB1) no montante de 

R$30,9 milhões; (iii) aquisição de controle de participação acionária da IESUL 

(através da aquisição de 50% menos 1 ação) no montante de R$20,5 milhões. 

 

Atividades de Financiamento 

 

O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento foi de R$1.201,5 milhões e 
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R$40,4 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 

respectivamente. Esta variação é decorrente principalmente: (i) da captação de 

empréstimos e debêntures, no valor R$1.431,6 milhões no exercício social findo em 

31 de dezembro de 2018, em comparação com o  saldo de R$962,5 milhões no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) maior pagamento de 

empréstimos e debêntures R$453,5 milhões no exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2018 comparado com R$250,1 milhões em 2017; e (iii) do pagamento 

de dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$2.064,3 milhões, em 

comparação ao montante de R$636,1 milhões, nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. 

 

 

10.2    Resultado operacional e financeiro 
 

(ii) Resultados das operações da Companhia, em especial: (i) 

descrição de quaisquer componentes importantes da receita; (ii) 

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais. 

Os Diretores da Companhia informam que a contraprestação que remunera a 

Companhia pelas suas atividades de construção e operação e manutenção dos ativos 

de transmissão é a Receita Anual Permitida (RAP), estabelecida nos Contratos de 

Concessão e homologadas anualmente pela ANEEL. De acordo com os Diretores da 

Companhia, a RAP corresponde ao valor recebido pela Companhia pela construção e 

disponibilização de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica ou 

das Demais Instalações de Transmissão (DIT), não estando vinculada ao quantitativo 

de energia elétrica transmitida, mas à disponibilidade dos seus ativos, conforme valor 

homologado pelo Poder Concedente quando da outorga da respectiva concessão. Isso 

significa que qualquer indisponibilidade em seus ativos poderá acarretar uma redução 

de sua RAP, por meio de desconto (Parcela Variável – PV), calculado de forma 

proporcional à natureza e ao tempo de indisponibilidade). Mais detalhes podem ser 

obtidos no item 10.3.c deste documento. 

Ainda, os Diretores da Companhia informam que os Contratos de Concessão também 

preveem um mecanismo de reajuste anual da RAP visando sua recomposição pela 

variação acumulada da inflação. Além disso, a RAP está sujeita a revisão periódica a 

cada 5 (cinco) anos, nos novos investimentos em ativos de transmissão e nos custos 

operacionais. A revisão tarifária tem por objetivo verificar se as receitas estipuladas 

remuneram de forma justa as Companhias de transmissão de energia pelo capital 

investido e avaliar sua eficiência em termos dos custos de AOM – Administração, 

Operação e Manutenção. Há também a possibilidade de revisões extraordinárias que 

protejam as Companhias contra eventuais desequilíbrios econômicos e financeiros. 

Adicionalmente, os Diretores da Companhia informam que os Contratos de 

Concessão contam com mecanismos de garantias que mitigam o risco de 

inadimplemento por usuários finais da infraestrutura da Companhia. 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia mantém contratos com o 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), concessionárias e outros agentes, 

regulando a prestação de seus serviços vinculados à rede básica a mais de 800 
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usuários, com cláusula de garantia bancária. Igualmente, os Diretores da Companhia 

informam que a Companhia mantém contratos regulando a prestação de seus 

serviços nas DIT com mais de 30 concessionárias e outros agentes, também com 

cláusula de garantia bancária. 

Os Diretores da Companhia informam que, conforme disposto na Lei 12.783/13, e 

no decreto n.º 7.805, de 14 de setembro de 2012, os investimentos vinculados a 

bens reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados e autorizados pela ANEEL 

após 31 de maio de 2000 (RBNI/RCDM) foram indenizados à Companhia no montante 

de R$ 2.891,3 milhões, conforme Portaria Interministerial n.º 580, de 1º de 

novembro de 2012. A Companhia optou pelo recebimento de 50% do valor a ser 

indenizado em janeiro de 2013 e 50% em 31 parcelas a partir de janeiro de 2013. 

Adicionalmente, os Diretores da Companhia informam que o valor relativo aos ativos 

existentes em 31 de maio de 2000 e não totalmente depreciados até 31 de dezembro 

de 2012 (RBSE/RPC), registrados pela Companhia e reconhecidos pela ANEEL serão 

quitados pelo poder concedente, conforme resultado da Audiência Pública 068/2016, 

regulamentado por meio da Resolução Normativa nº 762, de 21 de fevereiro de 2017. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 13 de agosto de 2014, foi protocolado 

na ANEEL o Laudo de Avaliação da ISA CTEEP, elaborado pela empresa avaliadora 

independente Delos Consultoria Ltda., apurando o valor dos ativos não depreciados 

em R$5.186,0 milhões (base 31 de dezembro de 2012), em conformidade com o 

previsto no Artigo 15, Parágrafo 2º, da Lei 12.783/13 e na Resolução Normativa 

ANEEL n.º 589/2013. 

Ainda em 2014, os Diretores da Companhia informam que foi publicada pela ANEEL 

a Resolução Normativa n.º 643 de 22 de dezembro de 2014, que alterou a Resolução 

Normativa 443/2011, de 26 de julho de 2011, que redefiniu a forma de remuneração 

das Melhorias que fazem parte do PMI – Plano de Melhorias das Instalações, 

elaborado pelo NOS, considerando sua receita (RMEL) nos processos de Reajuste 

Anual de Receitas, o que era antiga reivindicação das concessionárias de 

transmissão. Outra modificação introduzida pela resolução foi a retroatividade dos 

ajustes das receitas reposicionadas no processo de Revisão subsequente, tendo como 

referência as datas de entrada em operação das obras desenvolvidas pelas 

transmissoras. 

Os Diretores da Companhia informam que, na 47ª Reunião Pública Ordinária da 

Diretoria da ANEEL, realizada em 15 de dezembro de 2015, foi homologado o valor 

dos ativos não depreciados, energizados até maio de 2000 em R$3.896,2 milhões 

(base 31 de dezembro de 2012), sendo objeto do Despacho n° 4036/2015, publicado 

no Diário Oficial da União no dia 21 de dezembro de 2015. Com o objetivo de reformar 

a decisão da Diretoria da ANEEL, foi protocolado em 31 de dezembro de 2015, pedido 

de reconsideração pela Companhia. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 22 de abril de 2016 foi publicada a 

Portaria MME nº 120, de 20 de abril de 2016, dispondo que os valores homologados 

pela ANEEL relativos aos ativos previstos no Art. 15, § 2º da Lei 12.783/13 (i) devem 

passar a compor a Base de Remuneração Regulatória das concessionárias de 
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transmissão e (ii) que o custo de capital seja adicionado às respectivas Receitas 

Anuais Permitidas. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 30 de junho de 2016, foi publicada a 

Resolução Homologatória n° 2.098, de 28 de junho de 2016, por meio da qual a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabeleceu as RAPs para as 

concessionárias de transmissão de energia elétrica, pela disponibilização das 

instalações integrantes da Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão 

referentes ao ciclo 2016-2017. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 1° de julho de 2016, foi publicada a 

Resolução Normativa n° 729, de 28 de junho de 2016, a qual revogou a Resolução 

Normativa nº 270, de 26 de junho de 2007, estabelecendo as novas regras relativas 

à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à 

disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de 

concessionárias de transmissão integrantes da Rede Básica. Os Diretores da 

Companhia informam que a qualidade do serviço das transmissoras está associada à 

disponibilidade e à capacidade operativa de suas instalações, de modo que as 

indisponibilidades sujeitam as concessionárias à aplicação da Parcela Variável. 

Os Diretores da Companhia informam que, na 38ª Reunião Pública Ordinária da 

Diretoria da ANEEL, de 11 de outubro de 2016, foi aprovada a abertura da Audiência 

Pública nº 068/2016 – AP 068, com período para envio de contribuição de 

14/10/2016 a 14/11/2016, por intercâmbio documental, com vistas a colher 

subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do 

cálculo do custo de capital a ser adicionado à Receita Anual Permitida – RAP das 

concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos na 

Lei 12.783/13, em consonância com o disposto na Portaria MME nº 120/2016. 

Os Diretores da Companhia informam que, na 6ª Reunião Pública Ordinária da 

Diretoria da ANEEL, de 21/02/2017, foi aprovado o resultado da Audiência Pública nº 

068/2016, culminando com a edição em 21/02/2017 da REN 762, que definiu o 

regulamento do cálculo do custo de capital a ser adicionado à RAP das 

concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da 

Lei 12.783/13. De acordo com a Nota Técnica nº 23/2017-SGT/ANEEL, de 

16/02/2017, os valores seriam pagos a partir de julho/17, por um período médio de 

8 anos, cabendo a CTEEP, para o ciclo 2017/2018, o valor anual de R$ 1.738,1 

milhões. O referido valor foi calculado com base no valor homologado em dez/15 de 

R$ 3.896,2 milhões. 

Os Diretores da Companhia informam que em 30/06/2017, a ANEEL publicou o 

despacho 1.484, no qual homologa o valor final do laudo de avaliação do RBSE, no 

valor de R$ 4.094,4 milhões. Posteriormente, emitiu o Despacho 1.779, de 

20/06/2017, no qual estende para todos os usuários de transmissão o mesmo 

tratamento tarifário concedido a consumidores participantes de associações, 

incluindo a ABRACE, em função da obtenção de liminar que suspende a aplicação do 

Ke, previsto no §3º da Portaria 120/16. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 30 de junho de 2017, foi publicada a 

Resolução Homologatória n° 2.258, de 27 de junho de 2016, por meio da qual a 
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ANEEL, estabeleceu as RAPs para as concessionárias de transmissão de energia 

elétrica, pela disponibilização das instalações integrantes da Rede Básica e Demais 

Instalações de Transmissão referentes ao ciclo 2017-2018, incluído os valores para 

pagamento do “RBSE”, sem a inclusão do Ke. No ciclo 2017/2018, o montante 

atribuído à CTEEP, a título de “RBSE” foi de R$ 1.552,4 mil, calculado com base no 

montante de R$ 4.094,4 milhões. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 28 de junho de 2018, foi publicada a 

Resolução Homologatória n° 2.408, de 26 de junho de 2018, por meio da qual a 

ANEEL, estabeleceu as RAPs para as concessionárias de transmissão de energia 

elétrica, pela disponibilização das instalações integrantes da Rede Básica e Demais 

Instalações de Transmissão referentes ao ciclo 2018-2019, incluído os valores para 

pagamento do “RBSE”, sem a inclusão do Ke. No ciclo 2018/2019, o montante 

atribuído à ISA CTEEP, a título de “RBSE” foi de R$ 1.461,1 milhões, calculado com 

base no montante de R$ 4.094,4 milhões e linearizado para o período de 5 anos. 

Os Diretores da Companhia informam que, em 28 de junho de 2019, foi publicada a 

Resolução Homologatória nº 2.565, estabelecendo as receitas anuais permitidas da 

Companhia e suas controladas, pela disponibilização das instalações de transmissão 

integrantes da Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão, para o ciclo 

de 12 meses, compreendendo o período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 

2020, incluído os valores para pagamento do “RBSE”, sem a inclusão do Ke. No ciclo 

2019/2020, o montante atribuído à ISA CTEEP, a título de “RBSE” foi de R$ 1.533 

milhões. 

Os Diretores da Companhia informam ainda que a partir de novembro/19 o judiciário 

passou a julgar improcedente alguns processos, que motivaram a exclusão do Ke do 

componente financeiro, consequentemente ficaram sem efeito as respectivas 

liminares.  

Os Diretores da Companhia informam que, em 15 de julho de 2020, foi publicada a 

Resolução Homologatória nº 2.725, estabelecendo as receitas anuais permitidas da 

Companhia e suas controladas, pela disponibilização das instalações de transmissão 

integrantes da Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão, para o ciclo 

de 12 meses, compreendendo o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 

2021, incluído os valores para pagamento do “RBSE” com a inclusão do Ke pela 

primeira vez. O valor do ke retroativo será incorporado na tarifa do ciclo 2020-2023. 

No ciclo 2020/2021 o montante atribuído à ISA CTEEP, a título de “RBSE” foi de R$ 

2.089 milhões. 

 

Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Receita Anual Permitida 

Os Diretores da Companhia informam que, em conformidade com o 5º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão nº 059, assinado em 04 de dezembro de 2012 com a 

União, por intermédio da ANEEL, a cada 5 (cinco) anos, após a data de assinatura 

desse contrato, a ANEEL procederá à revisão periódica da Receita Anual Permitida – 

RAP de transmissão de energia elétrica referente às instalações de projetos 

autorizados que entraram ou entrarão em operação comercial até 31 de maio de 

2018, com o objetivo de promover a eficiência e modicidade tarifária. 
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A revisão compreende o reposicionamento da receita mediante a determinação: 

 

a. da base de remuneração regulatória para RBNI/RCDM; 

b. dos custos operacionais eficientes; 

c. da estrutura ótima de capital e definição da remuneração das 

transmissoras; 

d. do valor a ser considerado como redutor tarifário – Outras 

Receitas; 

e. da aplicação do fator X. 

 

A RTP do contrato 059 que deveria ter sido realizada em 2018 foi aplicada no ciclo 

2020-2021 e o impacto retroativo (2018-2020) deve ser ajustado por meio da Parcela 

de Ajuste no triênio 2020-2023. Os principais resultados da RTP foram: 

 WACC: aprimoramentos na metodologia de cálculo do WACC (7,32% WACC de 

2018 vs 6,64% do 76nterior). 

Receita operacional regulatória (NT nº 204/2018): (i) Escore de eficiência: 

134,07% (1ª no ranking entre as concessões revisadas); (ii) RAP proposta de R$ 

620 milhões (queda de 17,33% em relação a RAP atual, sendo a redução escalonada 

em 5 anos. 

Melhorias de Pequeno Porte: (i) Definição de anuidade para investimento 

regulatório em melhorias de pequeno porte; (ii) Valor da anuidade para ISA CTEEP 

definida em R$ 10.325,7 Mil. 

Base de Remuneração Regulatória: laudo de ativos calculado com novo banco de 

preços não teve impacto material na ISA CTEEP. 

Os Diretores da Companhia informam que o resultado da Revisão Tarifária Periódica 

de 2020, com efeitos retroativos a 2018, foi publicado por meio da Resolução 

Homologatória nº 2.714, em 30 de junho de 2020. Sendo que, as diferenças entre 

os valores da RAP determinadas nesta RTP e os valores efetivamente recebidos serão 

ajustados, positivamente ou negativamente, por meio do mecanismo de Parcela de 

Ajuste (PA). 

b) Variações das receitas 

Os Diretores da Companhia informam que, de acordo com a legislação vigente e com 

os Contratos de Concessão, as receitas da Companhia e das Controladas são 

reajustadas anualmente pela ANEEL de acordo com a variação acumulada dos índices 

de inflação aplicáveis a cada Contrato de Concessão no ciclo tarifário (IPCA ou IGP-

M). As receitas são definidas em moeda corrente nacional e não há correlação com 

as variações das taxas de câmbio. 

Tais receitas referem-se à disponibilização de infraestrutura para a transmissão de 

energia elétrica e não sofrem modificação em função do volume de energia 
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transportado, podendo ser modificada sem função ou dos novos investimentos 

resultantes de leilões ou autorizações da ANEEL. 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 

Em 15 de julho de 2020, foi publicada a Resolução Homologatória nº 2.725, 

estabelecendo as receitas anuais permitidas da Companhia e suas controladas, pela 

disponibilização das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica e das 

Demais Instalações de Transmissão, para o ciclo de 12 meses, compreendendo o 

período de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. 

De acordo com a Resolução Homologatória nº 2.725, a RAP e valores 

correspondentes à Parcela de Ajuste (PA) da Companhia (contrato nº 059/2001), 

líquidas de PIS e COFINS, (denominada Receita Regulatória) que era de R$2.579 

milhões em 1º de julho de 2019, passou para R$3.131 milhões* em 1º de julho de 

2020, apresentando um aumento de 21%. A receita regulatória da Companhia em 

conjunto com suas controladas passou para R$ 3.682 milhões(*) em 1 de julho de 

2020 (+21%). 

(*) Não contempla a receita dos investimentos autorizados que entrarão em operação 

nos próximos ciclos. 

 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 

Em 28 de junho de 2019, foi publicada a Resolução Homologatória nº 2.565, 

estabelecendo as receitas anuais permitidas da Companhia e suas controladas, pela 

disponibilização das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica e das 

Demais Instalações de Transmissão, para o ciclo de 12 meses, compreendendo o 

período de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. 

De acordo com a Resolução Homologatória nº 2.565, a RAP e valores 

correspondentes à Parcela de Ajuste (PA) da Companhia (contrato nº 059/2001), 

líquidas de PIS e COFINS, (denominada Receita Regulatória) que era de R$2.421 

milhões em 1º de julho de 2018, passou para R$2.579 milhões em 1º de julho de 

2019, apresentando um aumento de 6,52%.  

A receita regulatória da Companhia em conjunto com suas controladas  passou para 

R$ 2.788 milhões (*) em 1 de julho de 2019, apresentando um aumento de 6,34%.  

 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

Em 28 de junho de 2018, foi publicada a Resolução Homologatória nº 2.408, 

estabelecendo as receitas anuais permitidas da Companhia e suas controladas, pela 

disponibilização das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica e das 

Demais Instalações de Transmissão, para o ciclo de 12 meses, compreendendo o 

período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. 

De acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408, a RAP e valores 

correspondentes à Parcela de Ajuste (PA) da Companhia (contrato nº 059/2001), 

líquidas de PIS e COFINS, (denominada Receita Regulatória) que era de R$2.428 
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milhões em 1º de julho de 2017, passou para R$2.421 milhões  em 1º de julho de 

2018, apresentando uma redução de -0,28%.  

 

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e 

produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no 

resultado financeiro da Companhia. 

Os Diretores da Companhia informam que a principal fonte de receita da Companhia, 

a RAP, nos três últimos exercícios sociais, foi proveniente dos Contratos de Uso da 

Transmissão CUST firmados entre o NOS, na qualidade de procurador das 

transmissoras, com os usuários da rede básica, (distribuidoras, geradoras e 

consumidores livres), tendo também importante componente advinda dos Contratos 

de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT com os usuários conectados às DIT, 

quando de uso exclusivo. 

Os Diretores da Companhia informam que, conforme anteriormente abordado, a 

Receita Anual Permitida da CTEEP é reajustada anualmente e seus efeitos têm 

vigência a partir do mês de julho, observada a concatenação com as datas de 

reajustes das Distribuidoras. No reajuste tarifário anual considera-se a variação 

acumulada do IPCA/IBGE ou IGP-M/FGV, dos 12 (doze) meses anteriores ao reajuste 

(período de junho a maio). 

Os Diretores da Companhia informam que o endividamento da Companhia esteve, 

nos três últimos exercícios sociais, integralmente grafado em reais atrelado às taxas 

de juros e índice de preços do mercado brasileiro. A elevação destas taxas e índices 

pode resultar no aumento dos custos e pagamentos do serviço da dívida da 

Companhia. 

Os Diretores da Companhia informam que as dívidas da Companhia nos últimos três 

exercícios sociais estavam vinculadas aos índices de TJLP, IPCA, CDI e juros pré-

fixados, conforme  abaixo: 

 

 

 

10.3   Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas 

demonstrações financeiras 
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a. introdução ou alienação de segmento operacional 

 

Os Diretores da Companhia informam que este item não se aplica, pois a Companhia 

não introduziu e nem alienou segmentos operacionais nos exercícios sociais findos 

em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação 

societária 

Leilões de Transmissão de Energia Elétrica promovidos pela ANEEL 

A Companhia arrematou 14 lotes em leilões recentes promovidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”): 3 lotes referentes ao Leilão ANEEL 013/15 – 

parte II em outubro de 2016; 5 lotes referentes ao Leilão ANEEL 005/16 em abril de 

2017; 2 lotes referentes ao Leilão ANEEL 002/18 em junho de 2018; 3 lotes 

referentes ao Leilão ANEEL 002/19 em dezembro de 2019; e 1 lote referente ao 

Leilão ANEEL 001/20 em dezembro de 2020. 

A ISA CTEEP detém 100% de 11 lotes e possui controle compartilhado com a TAESA 

– Transmissão Aliança de Energia Elétrica em 3 lotes (IE Paraguaçu, IE Aimorés e IE 

Ivaí). O CapEx ANEEL referente à participação da ISA CTEEP nos 14 projetos é de R$ 

6,3 bilhões, com Receita Anual Permitida (“RAP”) de cerca de R$ 645 milhões (ciclo 

2020/2021). 

A tabela abaixo sintetiza os ativos em fase de construção conquistados pela 

Companhia por meio destes leilões: 
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IE Paraguaçu BA e MG 50% ISA CTEEP/ 50% TAESA 013/2015 Parte II (out-16) 003/2017 3 LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 338 - 10-fev-17 10-fev-47 fev/22 R$254.797.500,00 R$60.351.776,05 10,01%

IE Aimorés MG 50% ISA CTEEP/ 50% TAESA 013/2015 Parte II (out-16) 004/2017 4 LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 208 - 10-fev-17 10-fev-47 fev/22 R$170.559.000,00 R$40.432.242,54 10,01%

LT 345 kV Viana 2 – João Neiva 2

SE 345/138 kV João Neiva 2

Compensador Estático 345 kV

LT Guaíra - Sarandi

LT Foz do Iguaçu

LT Londrina - Sarandi

LT Sarandi – Paranavaí Norte

SE Guaíra

SE Sarandi

SE Paranavaí Norte

SE Baguaçu

Seccionamentos

LT em 500 kV entre Tijuco Preto - Cachoeira Paulista C2 e a SE Lorena

LT em 230 kV entre Aparecida - Santa Cabeça C1 e a SE Lorena

LT em 230 kV entre Aparecida - Santa Cabeça C2 e a SE Lorena

SE 500/230 kV Lorena

LT 230 kV Biguaçu – Ratones, C1 e C2

SE 230/138 kV Ratones

LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6 C1

LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos C1

LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro C1

SE 525/230/138 kV Caxias Norte, 525/230 kV - (9+1R) x 224 MVA e 230/138 KV

Trechos de LT em 525 kV entre a SE Caxias Norte e a LT Itá - Caxias C1

Trechos de LT em 525 kV entre a SE Caxias Norte e a LT Campos Novos - Caxias C1

Trechos de LT em 230 kV entre a SE Caxias Norte e a LT Farroupilha - Caxias do Sul 2 C1

Trechos de LT em 230 kV entre a SE Caxias Norte e a LT Farroupilha - Caxias do Sul 5 C1

IE Tibagi (Três Lagoas) SP e MS 100% ISA CTEEP 002/2019 (dez/19) 006/2020 6 LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 37 - 20-mar-20 1-mar-50 out/23 R$98.792.000,00 R$5.416.131,72 8,91%

LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3 C1

LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10 C1

SE 500/345 kV Nova Ponte - novo pátio 345 kV e transformação 500/345 kV

SE 345/138 kV Araxá 3

SE 345/138 kV Uberlândia 10

SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2

Trechos de LT em 345 kV entre a SE Monte Alegre de Minas 2

LT Itumbiara - Porto Colômbia

LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2

LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2

SE 345/88 kV São Caetano do Sul

Trechos de LT em 345 kV entre a SE Sul e a LT 345 kV Ibiuna - Tijuco Preto C2

11 2366 9638 R$5.647.157.442,50 R$561.638.151,02

Nota 1: Sendo 150 MVAr

Nota 2: Valores ponderados por participação acionária

Nota 3: Data de assinatura do contrato do leilão 001/2020 estimada

Nota 4: Capex real ANEEL

100% ISA CTEEPSPIE Itapura

1-abr-21 1-mar-51 mar/26 R$1.140.628.000,00 R$68.050.000,00 6,03%

8,91%

Riacho Grande SP 100% ISA CTEEP 002/2020 (dez/20) - 7 63 800

20-mar-20 1-mar-50 abr/25 R$553.567.000,00 R$33.505.480,69

R$38.457.204,83 8,91%

IEMG (Triângulo Mineiro) MG 100% ISA CTEEP 002/2019 (dez/19) 007/2020 7 173 1.600

800 20-mar-20 1-mar-50 abr/25 R$681.550.000,00

R$641.382.000,00 R$41.184.905,43 8,13%

Evrecy (Minuano) RS 100% ISA CTEEP 002/2019 (dez/19) 001/2020 1 169

57 300 20-set-18 20-set-48 out/23IE Biguaçu SC 100% ISA CTEEP 002/2018 (jun/18) 012/2018 1

20-set-18 20-set-48 out/22 R$237.947.000,00 R$10.895.840,50 7,90%

9,99%

002/2018 (jun/18) 021/2018 10 7 1.200

11-ago-17 11-ago-47 ago/21 R$601.879.000,00 R$60.145.449,41IE Aguapeí SP 100% ISA CTEEP 005/2016 (abr-17) 046/2017 29 35 600

R$968.236.942,50 R$149.760.972,14 10,02%1.200 2.988 11-ago-17 11-ago-47 ago/22

fev/22 R$297.819.000,00 R$53.438.147,72 10,26%

IE Ivaí ES 50% ISA CTEEP/ 50% TAESA 005/2016 (abr-17) 022/2017 1

21 79 1.350 10-fev-17 10-fev-47

RAP (Ciclo 20/21)
WACC ANEEL

LeilãoCircuito LT 

(km)

Potência 

(MVA)

IE Itaúnas¹ ES 100% ISA CTEEP 013/2015 Parte II (out-16) 018/2017

Empreendimento

Quantitativos
Assinatura 

Contrato de 

Concessão³

Final da 

Concessão

DES 

(Prazo Aneel)

CapEx

ANEEL⁴
Empreendimento Região Participação Acionária² Leilão Contrato Lote
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Aquisições 

A companhia participou de três operações de Aquisição de Ativos. 

 

Operação 

 

Empresa 

Alvo 

Participação       

Adquirida 

 

Vendedor 

Particip. 

Final ISA 

CTEEP 

Valor da 

Aquisição 

(R$ 

milhões) 

 

Data da 

Transação 

Ajuste societário em 

razão da 

manifestação da 

TAESA 

de se retirar do 
consórcio (Leilão 

002/2018) 

 
Biguaçu 

 
50% 

 
TAESA 

 
100% 

 
0,05 

 
24/jul/18 

Aquisição de 
Participação 
Societária 
Remanescente 

IESUL 50% Cymi 100% 20 28/set/18 

Aquisição da 
totalidade das ações 
do capital social da 
Piratininga – 
Bandeirantes 
Transmissora de 
Energia 

PBTE 100% 

Wire 

Fundo de 

Investim

ento e 

Fundo de 

Investim

ento 

Kavom 

100% 1.594 02/dez/20 

 

Ajuste Societário da Interligação Elétrica Biguaçu 

Em junho de 2018, ISA CTEEP e TAESA constituíram o Consórcio Columbia mediante 

assinatura de Termo de Compromisso para disputar o lote 01 no leilão ANEEL nº 002/2018. 

A TAESA optou por retirar-se do Consórcio Columbia antes da realização do leilão. Foi 

constituída a Companhia Interligação Elétrica Biguaçu S.A., que recebeu o contrato de 

concessão proveniente do Lote 01 arrematado. Desde sua constituição, a Biguaçu está sob 

administração exclusiva da ISA CTEEP, sendo a participação da TAESA restrita ao 

cumprimento das obrigações do Termo de Compromisso e obrigações societárias. A efetiva 

retirada da TAESA do capital social da Biguaçu foi formalizada em 24 de julho de 2018 por 

meio da assinatura de Contrato de Compra e Venda de Ações e da transferência integral 

da participação da TAESA para a ISA CTEEP, pelo montante de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Em 05 de dezembro de 2018 foi publicado Despacho ANEEL nº 2.855 que anuiu à 

transferência de controle societário. 

Aquisição de Participação Societária Remanescente da Interligação Elétrica Sul (IE Sul) 

Em 06 de abril de 2018, a Companhia celebrou com a Cymi Construções e Participações 

S.A contrato para a aquisição de 50,00% menos 1 ação do capital social total da IESUL 

pelo montante de R$20 milhões. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 

e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL anuíram a transação em abril e junho de 

2018,respectivamente. A conclusão da operação e a efetiva aquisição ocorreu em 

setembro de 2018. Como resultado da operação, a IESUL passou a ser controlada 

integralmente pela ISA CTEEP. 
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Aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Piratininga 

Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. (PBTE) 

Em 02 de dezembro de 2020, a Companhia celebrou com Wire Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia e Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura 

Kavom um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição, via 

direta e indireta, da totalidade das ações representativas do capital social da Piratininga-

Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. (“PBTE”) por meio da aquisição da totalidade 

das ações representativas do capital social da sua controladora, SF Energia S.A. pelo 

montante de R$ 1.594 milhões. A PBTE tem a concessão do lote F arrematado sem deságio 

no Leilão 013/2015, ocorrido em abril de 2016, para a construção e operação de uma linha 

de transmissão subterrânea de 30km (circuito duplo de 15km) na cidade de São Paulo. 

 

A linha da PBTE conecta 2 subestações da ISA CTEEP (Bandeirantes e Piratininga 2) e 

entrou em operação em abril de 2020. O contrato de concessão expira em novembro de 

2046. A RAP no ciclo 20/21 é de R$ 172 milhões e tem reajuste anual pela inflação (IPCA). 

A consumação da operação está vinculada ao cumprimento de determinadas condições 

precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e que são comumente aplicáveis 

neste tipo de operação, incluindo, entre outras: (i) aprovação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL; (ii) aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE. 

Alienação 

A companhia participou de apenas uma operação de Alienação de Ativo. 

 
Operação 

 

Empresa 

Alvo 

 

Participação 

Vendida 

 
Comprador 

Particip. 

Final ISA 

CTEEP 

Valor 

da 

Venda 

(R$) 

 

Data da 

Transação 

Ajuste societário 

em razão da 

manifestação da 

ISA CTEEP de se 

retirar do 

consórcio (Leilão 

001/2011) 

 

 

Extremoz 

 

 

51% 

 

 

Chesf 

 

 

0% 

 

 

510,00 

 

 

14/fev/18 

 

Ajuste Societário Extremoz Transmissora do Nordeste 

Em 2011, ISA CTEEP e CHESF constituíram o Consorcio Extremoz mediante assinatura de 

Termo de Compromisso para disputar o Lote A do leilão ANEEL nº 001/2001. A ISA CTEEP 

optou por retirar-se do Consórcio Extremoz antes da realização do leilão. Desde sua 

constituição a Extremoz Transmissora do Nordeste (ETN) está sob administração exclusiva 

da CHESF, sendo a participação da ISA CTEEP restrita ao cumprimento das obrigações do 

Termo de Compromisso e obrigações societárias. A efetiva retirada da ISA CTEEP do capital 

social da ETN foi formalizada em 14 de fevereiro de 2018 por meio da assinatura de 

Contrato de Compra e Venda de Ações e da transferência integral da participação da ISA 

CTEEP para a CHESF, pelo montante de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Em 10 de 
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abril de 2018 foi publicado Despacho ANEEL nº 789 que reconheceu o cumprimento de 

todas as obrigações regulatórias relacionadas à transferência de controle societário. 

 

c. Eventos ou operações não usuais Parcela Variável – PV e Adicional 

à RAP 

Os Diretores da Companhia informam que a Resolução Normativa n.º 270, de 9 de julho 

de 2007, regulamenta a Parcela Variável – PV, atribuída às transmissoras, que se 

caracteriza como um desconto na RAP das transmissoras em função de eventuais 

indisponibilidades ou restrições operativas das instalações integrantes da Rede Básica. 

Anteriormente, aos descontos pela PV, poderia se sobrepor uma receita adicional pelos 

ativos com alta disponibilidade, o que foi revogado pela Resolução Normativa (REN) nº 

512, de 30 de outubro de 2012, alterou a REN nº 270/07. Os Diretores da Companhia 

informam que essa Resolução passou por Audiência Pública, sendo revogada e aprimorada 

pela Resolução Normativa ANEEL n° 729/2016. 

 

10.4   Mudanças significativas nas práticas contábeis – ressalvas e ênfases 

no relatório do auditor 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia, suas controladas e controladas 

em conjunto adotaram os novos pronunciamentos e interpretações novas e/ou revisadas 

pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2020, que são: 

 

• CPC nº 06 (R2) – Arrendamentos – Deliberação CVM nº 787 em 21 de 

dezembro de 2017 (IFRS 16 – Leases) 

O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 

e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários 

contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo, similar à contabilização 

de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). 

A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos 

de ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. Na data de início de um 

arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para pagamentos futuros e um ativo 

representando o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Os 

arrendatários reconhecem separadamente as despesas com juros sobre o passivo de 

arrendamento e a despesa de amortização do ativo de direito de uso. 

Os arrendatários também reavaliam o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos 

como, mudança no prazo do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento 

como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. 

Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento 

como um ajuste ao ativo de direito de uso. 

 

• ICPC 22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre o lucro 
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Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 

quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 

aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre o Lucro.  

A Companhia analisou as incertezas relacionadas aos tratamentos fiscais na apuração dos 

tributos sobre o lucro, em conjunto com seus assessores legais internos e externos e não 

identificou impactos significativos em suas demonstrações financeiras, decorrentes de 

tratamentos que potencialmente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente 

prováveis de perda. Ao concluir estes estudos, a Administração da Companhia avaliou que 

nenhuma das posições relevantes adotadas, sofreu qualquer alteração quanto ao 

julgamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte 

das autoridades tributárias. 

• Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 – Orientação na aplicação do CPC 

47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15) e do CPC 48 – Instrumentos 

Financeiros (IFRS 9) 

Em 01 de dezembro de 2020 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), publicou 

orientações às companhias transmissoras de energia elétrica quanto aos aspectos 

relevantes do CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos 

Financeiros na elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 31 de dezembro 

de 2020. As eventuais alterações em função do Ofício foram incorporadas nas 

Demonstrações Financeiras e estão incorporadas práticas contábeis da Companhia (notas 

2.3, 3.4 e 3). 

 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia  e suas controladas aplicam o CPC 

47 – Receita de Contratos com Cliente a partir de 1º de janeiro de 2018, e aplicam as 

orientações do Ofício CVM nº 04/2020 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 

os efeitos da adequação ao referido Ofício estão descritos na tabela abaixo. 

Em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 que trata de orientação 

quanto a aspectos relevantes do CPC 47 e CPC 48 para as companhias transmissoras de 

energia elétrica, foram reclassificados saldos originalmente apresentados nas 

demonstrações financeiras referentes ao período de 31 de dezembro de 2019:  

(iii) Ativo da Lei nº 12.783 – SE apresentado como Ativo de concessão – ativo 

financeiro na nota explicativa (nota 7) em 31 de dezembro de 2019 foi reclassificado 

para Ativo de concessão – ativo contratual; 

 

(iv) as rubricas que compõem a “receita operacional líquida” (nota 25) e 

equivalência patrimonial (nota 11) e na demonstração do resultado foram 

reclassificadas para atender o Ofício CVM nos itens de reconhecimento da 

margem de construção e determinação da taxa de desconto do ativo 

contratual. 
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  Controladora   Consolidado 

Balanço 

Patrimonial 
 

Saldos 

apresentados 

em 2019 

 

Reclassificações 

 

Saldos 2019 

após 

reclassificação 

 

Saldos 

apresentados 

em 2019 

 

Reclassificações 

 

Saldos 

2019 

após 

reclassifi

cação 

             

Ativo de 

concessão – 

ativo 

financeiro 

 8.636.868  (8.512.646)  124.222  8.654.870  (8.512.646)  142.224 

Ativo de 

concessão – 

ativo 

contratual 

 3.430.799  8.512.646  11.943.445  6.006.163  8.512.646  
14.518.80

9 

  12.067.667  
                         

-    
 12.067.667  14.661.033                           -     

14.661.0

33 

             
             
  Controladora   Consolidado 

Demonstra

ções do 

resultado  
 

Saldos 

apresentado

s em 2019 

 

Reclassificaçõe

s 

 

Saldos 2019 

após 

reclassificaçã

o 

 

Saldos 

apresentado

s em 2019 

 

Reclassificaçõe

s 

 

Saldos 

2019 

após 

reclassifi

cação 

             

Receita 

operacional 

líquida 
 2.617.843  (125.284)  2.492.559  3.305.155                           -     

3.305.15

5 

Receita de 

infraestru

tura 
 145.635  87.071  232.706  577.355  231.170  808.525 

Ganho de 

eficiência 

na 

impleme

ntação 

de 

infraestru

tura 

 499.854  (35.364)  464.490  514.532  (50.042)  464.490 

Remuneraç

ão dos 

ativos de 

concessã

o 

 1.297.455  (176.991)     1.120.464  1.556.503  (181.128)  1.375.375 

Operação e 

Manutenç

ão 

 1.086.028  -  1.086.028  1.108.520  -  1.108.520 

Outras 

receitas 
 

                   

35.041  
 -  

                   

35.041  
 

                   

31.848  
 -  

                   

31.848  

Tributos 

sobre a 

Receita 

 
                

(272.956) 
 -                  

(272.956) 

 
                

(301.374) 
 -                  

(301.374) 
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Encargos 

Regulatór

ios 

 
                

(173.214) 
 -                  

(173.214) 

 
                

(182.229) 
 -                  

(182.229) 

             

Equivalên

cia 

patrimo

nial 

 368.582  125.284  

493.866 

 179.788  -  

179.788 

 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia possui baixo volume de contratos 

de arrendamentos e cujos valores, com a adoção do CPC 06 (R2), estão reconhecidos em 

“Arrendamento mercantil” referente aos pagamentos futuros no montante de R$49.3 

milhões na controladora e R$49.9 milhões no consolidado e “Imobilizado” referente o 

direito de uso no montante de R$48.5 milhões na controladora e R$49.1 milhões no 

consolidado, líquidos de depreciação. 

 

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 

Os Diretores da Companhia declaram que reviram, discutiram e concordam com as 

opiniões expressas no relatório dos auditores independentes. 

Demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019 

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes foi 

disponibilizado no dia 4 de março de 2020, juntamente com a divulgação das 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes não 

contém ressalvas, porém contém os seguintes parágrafos de ênfase: 

 

Lei nº 4.819/58 

Conforme descrito nas notas 8 e 33, a Companhia registra saldo líquido de contas a receber 

da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo no montante de R$1.576.332 mil, relativo 

aos impactos da Lei nº 4.819/58, que concedeu aos servidores da Companhia, enquanto 

sob o controle do Estado de São Paulo, as vantagens já concedidas aos demais servidores 

públicos. A administração da Companhia vem monitorando os andamentos e 

desdobramentos relacionados à parte jurídica do assunto, bem como avaliando 

continuamente os eventuais impactos em suas demonstrações financeiras. Nossa opinião 

não contém modificação em relação a esse assunto. 

Demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018 

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes não 

contém ressalvas, porém contém os seguintes parágrafos de ênfase: 

Lei 4.819/58 

Conforme descrito nas notas 8 e 34, a Companhia registra saldo líquido de contas a receber 

da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo no montante de R$1.426.083 mil, relativo 

aos impactos da Lei 4.819/58, que concedeu aos servidores da Companhia, enquanto sob 
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o controle do Estado de São Paulo, as vantagens já concedidas aos demais servidores 

públicos. A Administração da Companhia vem monitorando os novos fatos relacionados à 

parte jurídica e negocial do assunto, bem como avaliando continuamente os eventuais 

impactos em suas demonstrações financeiras. Nossa opinião não contém modificação em 

relação a esse assunto. 

 

Adoção do CPC 47 (IFRS 15) 

Chamamos a atenção para a nota 3.23 às demonstrações financeiras, que descreve os 

impactos relacionados à adoção do CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS15 – 

Revenue from contract with customer), onde os saldos de abertura relativos ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018 foram ajustados, com o surgimento de um ativo de 

contrato (anteriormente classificado como ativo financeiro) nos montantes de R$2.808.317 

mil e R$4.874.289 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, e ajuste aos 

lucros acumulados no montante de R$198.051 mil. Nossa opinião não contém modificação 

em relação a esse assunto. 

 

Demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017 

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes não 

contém ressalvas, porém contém o seguinte parágrafo de ênfase: conforme descrito nas 

Notas Explicativas n° 8 e 33, a Companhia mantém registrado saldo líquido de contas a 

receber da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo no montante de R$ 1.312.791 

mil relativos aos impactos da Lei 4.819/1958, que concedeu aos servidores das empresas 

sob o controle do Estado de São Paulo as vantagens já concedidas aos demais servidores 

públicos. A Administração da Companhia entende que a ênfase foi adequadamente 

elaborada considerando o disposto no item 11.3.7.1 das Normas de Auditoria Independente 

das Demonstrações Contábeis NBC T 11. A Administração da Companhia vem monitorando 

os novos fatos relacionados à parte jurídica e negocial do assunto, bem como avaliando 

continuamente os eventuais impactos em suas demonstrações financeiras, sendo que os 

Diretores da Companhia entendem que o valor registrado no contas a receber reflete a 

expectativa da Companhia em relação ao seu direito de recebimento junto ao Estado de 

São Paulo, na sua totalidade. 

 

10.5   Políticas contábeis críticas 

Os Diretores da Companhia informam que a preparação das demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas requer que a Administração faça julgamentos, utilizando 

estimativas e premissas baseadas em fatores objetivos e subjetivos e em opinião de 

assessores jurídicos e atuariais, para determinação dos valores adequados para registro 

de determinadas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os 

resultados reais dessas transações podem divergir dessas estimativas. 

Esses julgamentos, estimativas e premissas são revistos ao menos anualmente e eventuais 

ajustes são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. 
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Julgamentos, estimativas e premissas considerados críticos estão relacionados aos 

seguintes aspectos:  

Constituição de ativo ou passivo fiscal diferido. 

Análise do risco de crédito e de outros riscos para a determinação da necessidade de 

provisões, inclusive a provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas. 

Contabilização de contratos de concessão  

Na contabilização dos contratos de concessão, a Companhia efetua análises que envolvem 

o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito à aplicabilidade da 

interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação de receitas por 

obrigação de performance, entre receita de implementação da infraestrutura, receita de 

remuneração do ativo de contrato e receita de operação e manutenção.  

Momento de reconhecimento do ativo contratual. 

A Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das 

concessões com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O 

ativo contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de 

construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 

longo do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em contrapartida a receita de 

infraestrutura, que é reconhecida na proporção dos gastos incorridos. A parcela do ativo 

contratual indenizável, existente em algumas modalidades de contrato, é identificada 

quando a implementação da infraestrutura é finalizada. 

Determinação da margem de lucro. 

A margem de lucro é atribuída de forma diferenciada por tipo de obrigação de performance.  

A margem de lucro para implementação da infraestrutura é determinada em função das 

características e complexidade dos projetos, bem como da situação macroeconômica nos 

quais os mesmos são estabelecidos, e consideram a ponderação  dos fluxos estimados de 

recebimentos de caixa em relação aos fluxos estimados de custos esperados para os 

investimentos de implementação da infraestrutura As margens de lucro são revisadas 

anualmente, na entrada em operação do projeto e/ou quando ocorrer indícios de variações 

relevantes na evolução da obra. 

A margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de 

transmissão é determinada em função da observação de preço/receita individual aplicados 

em circunstâncias similares, nos casos em que a Companhia tem direito exclusivamente, 

ou seja, de forma separada, à remuneração pela atividade de operar e manter.  

Determinação da taxa de desconto do ativo contratual. 

Com objetivo de segregar o componente de financiamento existente na operação de 

implementação de infraestrutura, a Companhia estima a taxa de desconto que seria 

refletida em transação de financiamento separada entre a entidade e seu cliente no início 

do contrato. 

A taxa aplicada ao ativo contratual reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada 

empreendimento/projeto e considera a estimativa da Companhia para precificar o 

componente financeiro estabelecido no início de cada contrato de concessão, em função 

das características macroeconômicas alinhadas a metodologia do Poder Concedente e a 

estrutura de custo capital individual dos projetos.  
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Estas taxas são estabelecidas na data do início de cada contrato de concessão ou projetos 

de melhoria e reforços, e se mantêm inalteradas ao longo da concessão. Quando o Poder 

Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, o valor 

contábil do ativo contratual é ajustado para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste 

reconhecido como receita ou despesa imediatamente no resultado. 

Determinação das receitas de infraestrutura. 

Para a atividade de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de 

infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de 

implementação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem 

estimada para cada empreendimento/projeto, considerando a estimativa da 

contraprestação com parcela variável.  

A parcela variável por indisponibilidade (PVI) é estimada com base na série histórica de 

ocorrências sendo que a média histórica não tem representatividade material. Em função 

da dificuldade de previsão antes da entrada em operação de cada projeto, a parcela 

variável por entrada em operação (PVA) e a parcela variável por restrição operativa (PVRO) 

são consideradas, quando aplicável, nos fluxos de recebimento no momento da entrada 

em operação do projeto.  

Determinação das receitas de operação e manutenção. 

Para a atividade de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo 

preestabelecido, que considera a margem de lucro estimada, à medida que os serviços 

são prestados. 

 

10.6   Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

a.       os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que 

não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; (ii) carteiras de 

recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos; (iii) contratos de futura 

compra e venda de produtos ou serviços; (iv) contratos de construção não 

terminada; (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos. 

Os Diretores da Companhia informam que todos os ativos e passivos detidos pela 

Companhia estão registrados no balanço patrimonial. 

 

b.        outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes não evidenciados 

nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. 

10.7   Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações 

financeiras 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as 

despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das 

demonstrações financeiras do emissor 
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Os diretores da companhia informam que os contratos de arrendamento operacional, bem 

como os aluguéis, estão registrados no balanço, onde a constituição foi um direito de uso 

no ativo imobilizado contra passivos (curto e longo prazo) e que mensalmente, são 

reconhecidos a despesa de depreciação do ativo imobilizado, a baixa da parcela de passivo 

correspondente ao pagamento do arrendamento e os encargos relacionados ao passivo. 

 

b. natureza e propósito da operação 

Os diretores da companhia informam que a administração da companhia efetuou operações 

de arrendamento mercantil operacional para veículos considerando, principalmente, sua 

intenção de substituição desses bens ao término do prazo dos contratos. 

 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos 

gerados em favor do emissor em decorrência da operação 

Os diretores da companhia informam que em 31 de dezembro de 2020 não há obrigações 

assumidas relevantes não evidenciadas nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Companhia, de acordo com a adoção do CPC 06 (R2), a partir de janeiro de 2020 os 

arrendamentos passaram a ser registrados em conta de ativo imobilizado e arrendamento 

mercantil a pagar no passivo e não mais em conta de resultado. Compromissos mínimos 

futuros de arrendamentos mercantis operacionais de veículos. 

 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Em milhares de 

R$ 

  

  

Até um ano - - 6.717 

Mais de um ano 

até 
- - 7.464 

cinco anos 

  - - 14.181 

 

10.8   Plano de Negócios 

a. Investimentos, incluindo: 

(v) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento 

e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos 

investimentos; 

Plano de Investimentos de 2020 
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Os Diretores da Companhia informam que, em 2020, a ISA CTEEP, suas subsidiárias 100% 

e subsidiárias não consolidadas, investiram um total de R$ 1.305 milhões, que geram 

receita adicional à Companhia, sendo (i) R$ 231 milhões em reforços, novas conexões, 

modernizações e melhorias; e (ii) R$ 1.074 milhões nas subsidiarias pré-operacionais em 

construção. 

Destacamos, ainda, a aquisição, por R$ 1,6 bilhão (equity value), da PBTE (Piratininga – 

Bandeirantes Transmissora de Energia). A conclusão dessa transação está sujeita a 

condições precedentes. 

Plano de Investimentos de 2019 

Os Diretores da Companhia informam que, em 2019, a ISA CTEEP, suas subsidiárias 100% 

e subsidiárias não consolidada, investiram um total de R$ 771 milhões, que geram receita 

adicional à Companhia, sendo (i) R$ 133 milhões em reforços, novas conexões, 

modernizações e melhorias; e (ii) R$ 638 milhões nas subsidiarias pré-operacionais em 

construção. 

Plano de Investimentos de 2018 

Os Diretores da Companhia informam que, em 2018, a ISA CTEEP, suas subsidiárias 100% 

e subsidiárias não consolidada, investiram um total de R$ 362 milhões, que geram receita 

adicional à Companhia, sendo (i) R$ 142 milhões em reforços, novas conexões, 

modernizações e melhorias; e (ii) R$ 219 milhões nas subsidiarias pré-operacionais em 

construção. 

Destacamos, ainda, a aquisição, por R$ 20 milhões, da participação da Cymi Construções 

e Participações S.A. na subsidiária IE Sul. A ISA CTEEP passou a deter 100% do capital social 

da IE Sul. 

(vi) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos 

previstos. 

Os Diretores da Companhia informam que este item não se aplica, pois a Companhia não 

realizou ou pretende realizar desinvestimentos relevantes. 

 

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, 

patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade 

produtiva do emissor 

A Companhia arrematou 14 lotes em leilões recentes promovidos pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (“ANEEL”): 3 lotes referentes ao Leilão ANEEL 013/15 – parte II em 

outubro de 2016; 5 lotes referentes ao Leilão ANEEL 005/16 em abril de 2017; 2 lotes 

referentes ao Leilão ANEEL 002/18 em junho de 2018; 3 lotes referentes ao Leilão ANEEL 

002/19 em dezembro de 2019; e 1 lote referente ao Leilão ANEEL 001/20 em dezembro 

de 2020. Detalhes na tabela do item 10.3.b. 

Em 2018, a Companhia adquiriu a participação societária remanescente da Interligação 

Elétrica Sul (IE Sul) e passou a deter 100% de seu capital social. Em 2020, a Companhia 

adquiriu 100% do capital social da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. 

(“PBTE”) por meio da aquisição da totalidade das ações representativas do capital social 
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da sua controladora, SF Energia S.A. pelo montante de R$ 1.594 milhões. A conclusão 

dessa operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes. Maiores detalhes 

no item 10.3.b desse documento. 

 

c. Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em 

andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em 

pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em 

desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia 

no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 

Os Diretores da Companhia enfatizam que, em 2020, a Companhia investiu R$ 13,4 

milhões, no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico do Setor de 

Energia Elétrica, da ANEEL. 

Os Diretores da Companhia informam que, dentro desta atuação, destacam-se os projetos 

que visam contribuir para o setor elétrico, em temas atuais e relevantes como: 

i. Projeto de Gestão do Programa de P&D: o Programa de P&D ANEEL 

contempla a submissão do Projeto de Gestão, com o objetivo de 

prover recursos para capacitação em inovação, aquisição de 

ferramentas e equipamentos para os projetos de P&D e para 

realização de prospecção tecnológica. O valor do projeto não deve 

ultrapassar 10% do investimento anual obrigatório em P&D regulado 

pela ANEEL, calculado com base na ROL apurada no período de 

janeiro a dezembro do ano anterior e tem vigência de 12 meses, a 

partir do mês de março de cada ano. Em 2020, a Companhia investiu 

R$ 0,54 milhão neste projeto.   

ii. Armazenamento de Energia: o objetivo do projeto é desenvolver a 

eletrônica de potência e o controle de sistema de armazenamento de 

energia para o fornecimento de serviços ancilares à rede elétrica, 

com elevada penetração de geração intermitente e propor requisitos 

regulatórios para a integração desses sistemas ao sistema elétrico e 

que também tornem atrativos os investimentos nesta tecnologia. O 

valor total destinado a este projeto é R$ 11,89milhões e em 2020, a 

Companhia investiu R$1,69 milhões; 

iii. Gestão sustentável de faixas: visa desenvolver metodologia e 

sistema para tipificar faixas de servidão e seu entorno e identificar 

vocação social e econômica para modelo de gestão sustentável 

preventivo, mitigando riscos e oferecendo novas oportunidades de 

geração de valor. O valor total destinado a este projeto é R$ 4,94 

milhões e em 2020, a Companhia investiu R$0,30 milhão; 

Metodologia de gestão de projetos de P&D: tem como objetivo a 

contratação de equipe para projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 

visando desenvolver metodologia de gestão enxuta de projetos de 
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P&D. O projeto está inserido em uma ampla iniciativa para aumentar 

a eficiência dos gastos em inovação e, especialmente, em Pesquisa e 

Desenvolvimento na ISA CTEEP. O valor total destinado a este 

projeto é R$ 1,44 milhões e em 2020, a Companhia investiu R$0,12 

milhão; 

Contribuições metodológicas para definição de custo de capital 

regulatório para o setor de transmissão de eletricidade no Brasil: tem 

como objetivo a contratação de equipe para projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento visando desenvolver contribuições metodológicas 

para aprimorar métodos/técnicas atuais e propor novos métodos 

científicos para a definição de custos de capital regulatório. O valor 

total destinado a este projeto é R$2,59 milhões e em 2020, a 

Companhia investiu R$0,19 milhão; 

 

iv. Simplificação e otimização operacional: tem como objetivo 

desenvolver um sistema de comunicação entre agentes do setor 

baseado em tecnologias de informação e troca de dados, com 

criptografia ou outras tecnologias disruptivas, que possibilite a 

melhoria dos processos dos centros de operação com redução do uso 

de ligação telefônica para a realização de manobras no tempo real. 

O valor total destinado a este projeto é R$3,41 milhões e em 20120, 

a Companhia investiu R$1,03 milhão; 

 

v. Ferramenta Inteligente de Apoio à Decisão em Tempo Real para o 

Centro de Operações: trata do desenvolvimento de um sistema com 

interface única e moderna que apresenta em tempo real uma visão 

abrangente e inteligente da situação operacional nos centros de 

operação da Companhia e do NOS. O valor total destinado a este 

projeto é R$4,33 milhões e, em 2020, a Companhia investiu R$ 1,75 

milhão; 

 

vi. Proposição de Metodologia para a Criação, Desenvolvimento e Gestão 

de Ecossistemas de Inovação no Setor Elétrico Brasileiro: este 

projeto prevê a criação de uma metodologia para a gestão e o 

fortalecimento de ecossistemas de inovação para o setor elétrico. O 

valor total destinado a este projeto é R$ 4,75 milhões e, em 20120, 

a Companhia investiu R$1,51 milhão. 

vii. Subestação 4.0 –  este projeto tem o objetivo de implementar um 

sistema de medição, sensores e proteção centralizado constituindo 

uma subestação com tecnologia para a virtualização dos sistemas de 

sensoriamento e proteção e controle centralizados em nuvem. O 

projeto prevê investimento de mais de R$ 11,42 milhões e, em 2020, 

a Companhia investiu R$ 0,45 milhões 
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viii. Desenvolvimento de grelhas não metálicas para fundações de torres 

de transmissão: projeto iniciado em 2020, tem como objetivo de 

desenvolver protótipos de estrutura em material polimérico para 

fundações de torres de transmissão. As grelhas plásticas pesam 

menos, têm maior resistência à corrosão e facilidade de transporte e 

montagem. Assim, poderão conferir ganhos de competitividade e 

rentabilidade em projetos, além de minimizar impactos ambientais e 

promover mais segurança. O projeto prevê investimentos de R$ 1,67 

milhões , sendo R$ 1,00 milhão em 2020 

ix. Central de Análise de Imagens Digitais : o  projeto de implantação 

do uso de drones nas atividades de inspeção possibilitou o 

desenvolvimento de um novo conceito e arquitetura para a 

digitalização das atividades de inspeção com o objetivo de ganho de 

produtividade. Ativos. O projeto prevê investimentos de R$ 7,06 

milhões , sendo R$ 3,12 milhões em 2020 

x. Planejamento flexível de sistemas de Transmissão: projeto tem como 

objetivo desenvolver metodologias de planejamento para o alcance 

de soluções tecnológicas e de mercado que promovam a expansão e 

modernização do sistema de transmissão de energia. A Companhia 

possui um acordo de Cooperação Técnico-Científico com a  Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE) e o investimento previsto é R$ 4.98 

milhões, sendo, em 2020,  realizados R$ 1,69 milhões. 

 

10.9   Outros fatores com influência relevante 

 

Os Diretores da Companhia informam que os principais fatores que influenciaram de 

maneira relevante o desempenho operacional da Companhia foram tratados nos itens 

anteriores. 
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9. Anexo B – Destinação do lucro líquido (Anexo 9-1-II da 
Instrução CVM nº 481/09) 
 

Em atendimento ao disposto no § 1º do Art. 9 da Instrução CVM nº 481/2009, abaixo 

disponibilizamos as informações relacionadas à proposta de destinação do lucro líquido 

do exercício social de 2020, nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481: 

 

1 - Informar o lucro líquido do exercício. 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia registrou lucro 

líquido atribuído ao controlador no montante de R$ 3.361.502.578,90 e um lucro líquido 

consolidado considerando a participação dos acionistas não controladores no montante 

de R$ 3.382.650.015,15. 

 

2 - Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo 

dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados. 

Os proventos declarados do exercício social de 2020 foram de R$ 1.670.629.874,10, 

correspondendo ao valor por ação de R$ 2,535547. 

 

3 - Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

O valor dos proventos, em valores absolutos, totaliza 49,7% do lucro líquido, superior 

ao valor mínimo obrigatório, conforme definido no Estatuto Social da Companhia. 

 

4 - Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos 

com base em lucro de exercícios anteriores 

A Companhia, em 2020, não distribuiu dividendos com base na reserva de lucro. 

 

5 - Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio 

já declarados: (a) O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de 

forma segregada, por ação de cada espécie e classe. (b) A forma e o prazo de 

pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio. (c) Eventual 

incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital 

próprio. (d) Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre 

capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito 

ao seu recebimento 

(a) Deduzindo-se os dividendos e juros sobre capital próprio já declarados e pagos no 

valor de R$ 1.146.180.217,97, a Companhia prevê em suas Demonstrações Financeiras 

de 2020 e na Proposta da Administração desta Assembleia o pagamento de dividendos 

adicionais no valor de R$ 524.449.656,13, correspondentes a R$ 0,795967 por ação de 

ambas as espécies, originados do lucro líquido do exercício social de 2020. Não há 

proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio adicionais nesta Assembleia; 

(b) a proposta de distribuição de dividendos adicionais prevê o pagamento integral aos 

acionistas no dia 21 de maio de 2021; 

(c) a proposta de distribuição de dividendos adicionais não prevê a incidência de 

atualização e juros; 

(d) a proposta de distribuição de dividendos adicionais a serem deliberados na 

Assembleia de 25 de março de 2021 prevê como data de corte o dia 30 de março de 

2021, sendo que as ações da Companhia serão negociadas ex-direito a dividendos a 

partir de 31 de março de 2021, inclusive. 

 

6 - Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio 

com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 
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a) Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprios já 

declarados.  

- Em 13/04/2020 o Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre o 

capital próprio, no montante total de R$ 150.333.450,17, correspondentes a 

R$ 0,228164 por ação de ambas as espécies. 

 

- Em 01/07/2020 o Conselho de Administração deliberou o pagamento de dividendos 

intermediários, com base no lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de 

junho de 2020 e na realização da reserva especial de lucros a realizar, no montante 

total R$ 100.000.036,81, correspondentes a R$ 0,151772 por ação de ambas as 

espécies. 

 

- Em 29/10/2020 o Conselho de Administração deliberou o pagamento de dividendos 

intermediários, com base no lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de 

setembro de 2020 e na realização da reserva especial de lucros a realizar, no montante 

total de R$ 343.999.678,60, correspondentes a R$ 0,522095 por ação de ambas as 

espécies. 

 

- Em 11/12/2020 o Conselho de Administração deliberou o pagamento de proventos no 

montante total de R$ 551.847.052,39, na forma de: 

(i) Dividendos intermediários no montante de R$ 115.999.700,09,  

correspondentes a R$ 0,176055 por ação de ambas as espécies, com base 

no lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 

2020 e na realização da reserva especial de lucros a realizar; e 

(ii) Juros sobre capital próprio no montante de R$ 435.847.352,30,  

correspondentes a R$ 0,661494 por ação de ambas as espécies. 

 

b) Informar a data dos respectivos pagamentos. 

Os proventos deliberados em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 13/04/2020 foram pagos em 29/04/2020. 

Os proventos deliberados em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 01/07/2020 foram pagos em 16/07/2020. 

Os proventos deliberados em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 29/10/2020 foram pagos em 13/11/2020. 

Os proventos deliberados em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 11/12/2020 foram pagos em 18/01/2021. 

 

 

7 - Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de 

cada espécie e classe: 

 

a) Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 

 

        R$/ação para ambas as espécies – tanto ordinárias como preferenciais 

2020* 2019* 2018* 2017* 

5,10182 2,675179 11,42337 8,28985 

* lucro básico por ação conforme CPC 41 

Nota: Em 04 de abril de 2019, em Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, foi 

aprovado a proposta de desdobramento da totalidade das ações da Companhia, na 

proporção de 1 ação ordinária para 4 ações ordinárias e 1 ação preferencial para 4 ações 

preferenciais, o qual não implicou na modificação do capital social da Companhia. Dessa 

forma, a quantidade de ações que compõem o capital social da ISA CTEEP passou de 

164.720.826 para 658.883.304. 
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b) Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios 

anteriores 

  

R$/ação para ambas as espécies – tanto ordinárias como preferenciais 

 2020 2019 2018 2017 

Dividendos 1,645889 0,445535 8,458594 8,458594 

JCP 0,889658 1,064992 3,593960 3,593960 

 

 

8 - Havendo destinação de lucros à reserva legal 

 

a) Identificar o montante destinado a reserva legal 

Em 2020 não houve destinação do lucro do exercício para reserva legal, pois no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2019 a Companhia alcançou o limite de constituição da 

reserva legal. 

 

 

b) Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

Do lucro líquido do exercício, 5% foram aplicados, antes de qualquer outra destinação, 

para constituição da reserva legal até o limite de 20% do capital social integralizado, 

por força do disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do artigo 36 do 

Estatuto Social da Companhia.  

 

9 - Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos 

ou mínimos 

a) Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 

O Estatuto Social (art. 36) prevê que será destinado para o pagamento de dividendo 

mínimo atribuído às ações preferenciais, a ser rateado igualmente entre essa espécie 

de ações, o maior valor entre R$ 218.460.960,36 e 25% do lucro líquido de exercício, 

com prioridade no recebimento de dividendos correspondentes a 3% do valor do 

patrimônio líquido da ação e acrescido do direito de participar dos lucros distribuídos 

em igualdade de condições com as ações ordinárias.  

 

b) Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral 

dos dividendos fixos ou mínimos. 

O lucro do exercício social de 2020 é suficiente para o pagamento integral do dividendo 

mínimo previsto no estatuto social. 

 

c) Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 

Eventual parcela não paga será cumulativa, mas neste exercício social houve o 

pagamento integral do dividendo mínimo. 

 

d) Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos 

a cada classe de ações preferenciais 

Não aplicável em razão de Companhia não possuir mais de uma classe de ações 

preferenciais. 

 

e) Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação 

preferencial de cada classe 

Não aplicável em razão de a Companhia não possuir mais de uma classe de ações 

preferenciais. 
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10 - Em relação ao dividendo obrigatório 

 

a) Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 

O Art. 36 do Estatuto Social da Companhia prevê: 

 

Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria e o Conselho de 

Administração apresentarão, à Assembleia Geral Ordinária, proposta sobre a destinação 

do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no 

Artigo 190 da Lei 6.404/76, conforme o disposto no § 1º deste artigo, e observada a 

seguinte ordem:  

 

I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte 

por cento) do capital social integralizado;  

 

II. do saldo, será destinado para o pagamento de dividendo preferencial atribuído às 

ações preferenciais, a ser rateado igualmente entre essa espécie de ações, o maior valor 

entre R$ 218.460.960,36 (duzentos e dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil, 

novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) e 25% (vinte e cinco por cento) 

do lucro líquido do exercício (diminuído das importâncias destinadas à constituição das 

reservas acima previstas), com prioridade no recebimento de dividendos 

correspondentes a 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação e 

acrescido do direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com 

as ações ordinárias, depois de assegurado a estas o dividendo igual ao mínimo 

obrigatório estabelecido no inciso III deste artigo;  

 

III. do saldo, após a dedução do dividendo preferencial previsto no inciso II, acima, 

será destinado para o pagamento de dividendo obrigatório às ações ordinárias, a ser 

rateado entre essa espécie de ações, o maior valor entre R$ 140.541.082,33 (cento e 

quarenta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e três 

centavos) e o mesmo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício previsto 

no inciso II, acima, diminuído das importâncias destinadas à constituição das reservas 

acima previstas. 

  

b) Informar se ele está sendo pago integralmente 

O dividendo será pago integralmente. 

 

c) Informar o montante eventualmente retido  

Não haverá montante de dividendo obrigatório retido. 

 

 

11 - Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira 

da companhia: a) informar o montante da retenção; b) descrever, 

pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, 

inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e 

fluxos de caixa positivos e c) justificar a retenção dos dividendos 

Não haverá retenção de dividendo obrigatório. 

 

12 - Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: a) 

identificar o montante destinado a reserva; b) identificar a perda considerada 

provável e sua causa; c) explicar porque a perda foi considerada provável e d) 

justificar a constituição da reserva  

Não haverá destinação de resultado para reserva de contingências. 

 

13 - Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

a) Informar o montante destinado a reserva de lucros a realizar 
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Ainda que a parcela realizada do lucro líquido do exercício tenha sido suficiente para o 

pagamento do dividendo obrigatório, há saldo de lucros a ser realizado no futuro, razão 

pela qual a Companhia propõe a destinação, no exercício de 2020, do valor de R$ 

1.018.949.465,85  para reserva de lucros a realizar. 

 

b) Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à 

reserva 

Considerando que os impactos dos valores do Sistema Existente (SE), ajustes da 

aplicação do ICPC01 R1, do CPC nº47 e os ajustes de equivalência patrimonial não 

compõem parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração propõe a 

destinação do resultado destas operações para reserva especial de lucros a realizar.  

A alocação dos valores a essa reserva, criada no exercício de 2016, justifica-se na 

medida em que a realização financeira do lucro destas operações ocorrerá em exercícios 

futuros. Uma vez realizado, caso a reserva especial não seja absorvida por prejuízos 

posteriores, a Companhia destinará seu saldo nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 

247/1996 para aumento de capital, distribuição de dividendo ou constituição de outras 

reservas de lucros, observadas as propostas da administração a serem feitas 

oportunamente.  

 

14 - Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

 

a) Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

Após a dedução dos dividendos mínimo e obrigatório previstos nos incisos III do artigo 

36 do Estatuto Social, até 20% do lucro líquido do exercício será destinado para a 

formação de reserva estatutária, cujo valor não poderá ultrapassar o valor do capital 

social, sem prejuízo de outras limitações legais. As finalidades da reserva estatutária 

serão: (a) suportar investimentos para expansão das atividades da Companhia; (b) 

permitir a manutenção de capital de giro adequado; (c) permitir a criação de fundos 

necessários para o cumprimento de obrigações junto a terceiros, inclusive 

financiadores; e (d) proteger a Companhia contra potenciais contingências ou perdas 

advindas de riscos regulatórios. 

 

b) Identificar o montante destinado a reserva 

Foi destinado R$672.300.515,78  a reserva estatutária. 

 

c) Descrever como o montante foi calculado 

Limite para constituição da Reserva Estatutária: Capital social (R$ 3.590.020 mil) 

R$ mil 
Constituição Reserva 

Estatutária 

Lucro Líquido 3.361.502.578,90 

Dividendos e juros sobre capital próprio 

prescritos 

377.276,83 

Saldo para reserva estatutária 3.361.879.855,73 

Reserva Estatutária  
672.300.515,78 

 

 

 

 

 

15 - Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital: a) 

identificar o montante da retenção; b) fornecer cópia do orçamento de capital 

 

Não aplicável em razão de a Companhia não destinar parcela do resultado para 

Constituição da reserva de retenção de lucros baseada em orçamento de capital. 
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16 - Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais:  

 

a) informar o montante destinado a reserva e b) explicar a natureza da 

destinação 

Não aplicável em razão de a Companhia não destinar parcela do resultado para a reserva 

de incentivos fiscais. 
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10. Anexo C - Remuneração dos Administradores (item 13 da 

Instrução CVM nº 480/09) 
 

13.1     Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da 

diretoria não estatutária 

 

a. Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política 

de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua 

aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na 

rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado: 

A Companhia adota critérios de remuneração e reajustes da Diretoria baseados nas 

responsabilidades dos respectivos cargos, no nível de competitividade da Companhia e nas 

práticas de mercado, aferidos por pesquisas de consultorias especializadas em 

remuneração do setor elétrico. A prática de remuneração do Conselho de Administração, 

da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal visa contratar e garantir a permanência dos 

profissionais de grande qualificação na administração da Companhia, levando em conta, 

por exemplo, sua capacitação e os resultados que atinge na Companhia.  Os valores 

globais de remuneração da Administração e do Conselho Fiscal são definidos em 

Assembleia Geral de Acionistas e individualizados posteriormente pelo Conselho de 

Administração. Os membros dos Comitês de Auditoria e de Recursos Humanos não são 

remunerados pelo exercício de seus cargos nos respectivos Comitês. 

b. Composição da Remuneração: 

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração fixa mensal, 

não recebendo qualquer remuneração variável. Os membros do Conselho de Administração 

não fazem jus a qualquer tipo de benefício. 

Diretoria 

Os membros da Diretoria recebem como remuneração variável um montante calculado a 

partir do desempenho dos indicadores do QGI (Quadro de Gestão Integral), definido 

anualmente pelo Conselho de Administração. 

Além da remuneração acima descrita, os membros da Diretoria fazem jus aos seguintes 

benefícios: vale refeição, seguro de vida, previdência privada, assistência médica, 

assistência odontológica e veículo executivo com motorista. 

Os benefícios concedidos têm por objetivo garantir a permanência dos profissionais de 

grande qualificação na administração da Companhia. Para tanto, busca-se atrair e reter 

os profissionais com real capacidade para atender as necessidades e prioridades da 

Companhia. 

A remuneração variável é composta por bônus de curto e de longo prazo e tem por objetivo 

recompensar o alcance ou superação dos objetivos da Companhia. 

A Companhia possui diretores não estatutários. 
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Conselho Fiscal 

A prática de remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia está de 

acordo com a legislação existente. Assim, conforme dispõe a Lei de Sociedade por Ações, 

os membros do Conselho Fiscal recebem remuneração de, no mínimo, 10% (dez por cento) 

do valor médio pago anualmente aos Diretores da Companhia. Os membros suplentes do 

Conselho Fiscal da Companhia somente farão jus a remuneração quando substituírem o 

membro efetivo em alguma reunião. 

Comitê de Auditoria e Comitê de Recursos Humanos 

O Comitê de Auditoria é composto por membros do Conselho de Administração, e o 

Comitê de Recursos Humanos é composto por membros do Conselho de Administração e 

um membro da Administração da Controladora (ISA), os quais não fazem jus ao 

recebimento de remuneração adicional por sua participação nos mencionados Comitês da 

Companhia. 

 

ii. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada 

elemento na remuneração total: 

 
31 de dezembro de 2020 

Órgão 
 

Remuneração 
Fixa 

 
Benefícios1 

 
Remuneração 

Variável 

 
Conselho de 

Administração 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
Diretoria Estatutária 

 
56% 

 
19% 

 
25% 

 

Conselho Fiscal 
 
100% 

 
0% 

 
0% 

1 O percentual referente aos benefícios engloba benefícios diretos, indiretos e pós-emprego. 

 

31 de dezembro de 2019 

Órgão 
 

Remuneração 
Fixa 

 
Benefícios1 

 
Remuneração 

Variável 

 
Conselho de 
Administração 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
Diretoria Estatutária 

 
39% 

 
14% 

 
47% 

 
Conselho Fiscal 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

1 O percentual referente aos benefícios engloba benefícios diretos, indiretos e pós-emprego. 

 

31 de dezembro de 2018 

 
Órgão 

 
Remuneração 

Fixa 
     Benefícios1 

Remuneração 
Variável 
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Conselho de 
Administração 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
Diretoria Estatutária 

 
50% 

 
22% 

 
28% 

 

Conselho Fiscal 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

1 O percentual referente aos benefícios engloba benefícios diretos, indiretos e pós-emprego. 

 

 
 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da 

remuneração 

O reajuste da remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do 

Conselho Fiscal é definido em Assembleia Geral. A remuneração e o reajuste da 

remuneração são baseados nas práticas do mercado, aferidas por meio de pesquisas 

fornecidas por consultorias especializadas em remuneração, as quais comparam os cargos 

similares com a remuneração fixa praticada, benefícios concedidos e montante da 

remuneração variável. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A composição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, bem 

como dos Diretores, é estabelecida de acordo com: (i) as responsabilidades dos respectivos 

cargos; (ii) as práticas de mercado; e (iii) o nível de competitividade da Companhia. 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo Emissor e a razão para 

esse fato 

Não aplicável, tendo em vista que todos os membros da administração da Companhia são 

remunerados pelo exercício de suas funções. 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração 

na determinação de cada elemento da remuneração 

Para 2021, a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal 

da Companhia será fixa e não considerará indicadores de desempenho,  apenas as  

práticas de mercado. A remuneração variável dos Diretores considera o desempenho de 

indicadores relevantes para a estratégia da Companhia. Para 2021, os indicadores 

considerados para aferição da remuneração variável são: EBITDA, Cumprimento de 

Custos da Base Anual de Projetos, Parcela Variável, PMSO (gastos com Pessoal, Material, 

Serviços e Outros), Energia não Suprida não Programada, Cumprimento do avanço físico 

da base anual de projetos, Índice de frequência de acidentes de empregados próprios e 

de terceiros. 

 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos 

indicadores de desempenho 

Para refletir a evolução dos indicadores de desempenho, a Companhia tem como prática 

o pagamento de parcela da remuneração dos Diretores como remuneração variável 

conforme mencionado no item 13.1 (c) acima. Por sua vez, a remuneração global do 
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Conselho de Administração é fixada em Assembleia Geral. Por fim, a remuneração do 

Conselho Fiscal está de acordo com o mínimo exigido em lei, 10% (dez por cento) da 

remuneração média atribuída a Diretoria. 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do 

emissor de curto, médio e longo prazo 

A Companhia busca, por meio da prática de adoção de salários e benefícios compatíveis 

com o mercado, atrair e reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro 

de colaboradores profissionais incentivados e comprometidos com a sua estratégia de 

crescimento sustentável e com seu plano de negócios. 

Os objetivos da prática de remuneração são categorizados da seguinte forma: 

 

a) Curto prazo: o alinhamento se dá mediante pagamento de remuneração fixa; 

 

b) Médio prazo:  o  alinhamento se dá por meio de metas definidas para o ano e o 

pagamento da remuneração variável de curto prazo. 

 

c) Longo prazo: o alinhamento se dá por meio de metas corporativas que resultam no 

pagamento da remuneração variável de longo prazo. 

 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos 

Não há pagamento de remuneração suportada por subsidiárias ou qualquer outra 

controlada ou controlador a qualquer membro do Conselho e/ou Diretoria da Companhia. 

 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência 

de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do 

emissor 

A Companhia não possui qualquer remuneração ou benefício vinculados à ocorrência de 

determinado evento societário. 

 

h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para 

definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, 

indicando: 

 

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, 

identificando de que forma participam 

O Comitê de Recursos Humanos apresenta proposta para o Conselho de Administração 

contemplando o montante geral da remuneração prevista para os membros do Conselho 

de Administração e para os Diretores. 

 

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração 

individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas 

de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência 

desses estudos 

A ISA CTEEP baseia a remuneração dos seus diretores nas práticas de mercado e para 

isso, participa periodicamente das pesquisas salariais do setor elétrico. 
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(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor 

O Conselho de Administração avalia a adequação da prática de remuneração através de 

pesquisas de mercado, a cada biênio. 
 

13.2 Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho 
fiscal 

 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 

membros 

10,00 5,00 5,00 20,00 

Nº de membros 

remunerados 

10,00 5,00 5,00 20,00 

Remuneração 

fixa anual 

    

Salário ou pró-

labore 

1.920.000,00 4.746.267,71 480.000,00 7.146.267,71 

Benefícios direto e 

indireto 

0,00 1.218.550,01 0,00 1.218.550,01 

Participações em 

comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações fixas 

 
 

  

Remuneração 

variável 

    

Bônus 0,00 3.751.015,37 0,00 3.751.015,37 

Participação de 

resultados 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação em 

reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações 

variáveis 

 
   

Pós-emprego 0,00 379.701,42 0,00 379.701,42 

Cessação do 

cargo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em 

ações (incluindo 

opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação Os números de 

membros de cada 

Órgão foram apurados 

da forma especificada 

no ofício circular 

CVM/SEP número 

02/20 

Os números de 
membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada no 

ofício circular 

CVM/SEP número 

02/20 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada no 

ofício circular 

CVM/SEP número 

02/20 

 

Total da 

remuneração 

1.920.000,00 10.095.534,51 480.000,00 12.495.534,51 
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Remuneração total do Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 

membros 

8,00 3,42 5,00 16,42 

Nº de membros 

remunerados 

8,00 3,42 5,00 16,42 

Remuneração 

fixa anual 

    

Salário ou pró-

labore 

1.392.000,00 3.591.279,52  480.000,00 5.463.279,52  

Benefícios direto e 

indireto 

0,00 791.941,47  0,00 791.941,47  

Participações em 

comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 174.711,73  0,00 174.711,73  

Descrição de outras 

remunerações fixas 

 Outros refere-se a FGTS   

Remuneração 

variável 

    

Bônus 0,00 1.629.126,67  0,00 1.629.126,67  

Participação de 

resultados 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação em 

reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações 

variáveis 

 
   

Pós-emprego 0,00 270.618,93 

  

0,00 270.618,93  

Cessação do 

cargo 

0,00 351.445,07 

  

0,00 351.445,07  

Baseada em 

ações (incluindo 

opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação Os números de 

membros de cada 

Órgão foram apurados 

da forma especificada 

no ofício circular 

CVM/SEP número 

03/19 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada no 

ofício circular 

CVM/SEP número 

03/19 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada no 

ofício circular 

CVM/SEP número 
03/19 

 

Total da 

remuneração 

1.392.000,00 6.809.123,39  480.000,00 8.681.123,39  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

107  

 

 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

8,00 4,33 5,00 17,33 

Nº de membros 
remunerados 

8,00 4,33 5,00 17,33 

Remuneração 
fixa anual 

    

Salário ou pró-

labore 

960.000,00 4.055.944,36 480.000,00 5.495.944,36 

Benefícios direto e 

indireto 

0,00 881.179,45 0,00 881.179,45 

Participações em 

comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 309.480,19 0,00 309.480,19 

Descrição de outras 

remunerações fixas 

 FGTS (8%)   

Remuneração 

variável 

    

Bônus 0,00 4.800.824,39 0,00 4.800.824,39 

Participação de 

resultados 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação em 

reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações 

variáveis 

 
   

Pós-emprego 0,00 266.296,95 0,00 266.296,95 

Cessação do 

cargo 

0,00 2.501.460,91 0,00 2.501.460,91 

Baseada em 
ações (incluindo 

opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação Os números de 

membros de cada 

Órgão foram apurados 

da forma especificada 
no ofício circular 

CVM/SEP número 

03/19 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada no 
ofício circular 

CVM/SEP número 

03/19 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 
especificada no 

ofício circular 

CVM/SEP número 

03/19 

 

Total da 

remuneração 

960.000,00 12.815.186,25 480.000,00 14.255.186,25 
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais  

 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de 

membros 

7,67 5,00 5,00 17,67 

Nº de membros 

remunerados 

7,67 5,00 5,00 17,67 

Remuneração 

fixa anual 

    

Salário ou pró-

labore 

926.333,33 4.203.444,00 480.000,00 5.609.777,33 

Benefícios direto e 

indireto 

0,00 1.093.112,54 0,00 1.093.112,54 

Participações em 

comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 336.275,52 0,00 336.275,52 

Descrição de 

outras 

remunerações fixas 

 FGTS (8%)   

Remuneração 

variável 

    

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação de 

resultados 

0,00 2.303.971,14 0,00 2.303.971,14 

Participação em 

reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de 

outras 

remunerações 

variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 372.992,48 0,00 372.992,48 

Cessação do 

cargo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em 

ações (incluindo 

opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação Os números de 

membros de cada 

Órgão foram apurados 

da forma especificada 

do ofício circular 

CVM/SEP/nº3/2019 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada do 

ofício circular 

CVM/SEP/nº3/2019 

Os números de 

membros de cada 

Órgão foram 

apurados da forma 

especificada do 

ofício circular 

CVM/SEP/nº3/2019 

 

Total da 
remuneração 

926.333,33 8.309.795,68 480.000,00 9.716.129,01 
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13.3   Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho 

fiscal 

A Companhia não paga, nem pagou nos últimos 3 (três) exercícios sociais, remuneração 

variável para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Apenas os 

Diretores receberam remuneração variável nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no 

exercício social corrente, conforme discriminado abaixo: 

 

Remuneração Variável prevista para o 

exercício social 31/12/2021 
Diretoria 

Estatutária 

Número de membros 5 

Número de membros remunerados 5 

Bônus  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 
3.751.015,37 

Valor previsto no plano de remuneração – metas 

atingidas 
3.751.015,37 

Valor efetivamente reconhecido  

Participação no resultado  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 

Valor previsto no plano de remuneração – metas 

atingidas (R$) 
0 

 

Observação: Para o exercício de 2021, a Companhia não possui garantias de 

pagamento de Bônus. Caso os resultados não sejam atingidos, não haverá 

pagamento, assim como caso os resultados sejam superados o valor máximo a ser 

pago será igual ao valor previsto. 

 

                   

Remuneração Variável  exercício social 

31/12/2020 
Diretoria 

Estatutária 

Número de membros 3,42 

Número de membros remunerados 3,42 

Bônus  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 
3.620.000,00 

Valor previsto no plano de remuneração – metas 

atingidas 
3.620.000,00 

Valor efetivamente reconhecido 1.629.126,67 

Participação no resultado  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 
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Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 

Valor previsto no plano de remuneração – metas 

atingidas (R$) 
0 

 

Observação: Para o exercício de 2020, a Companhia não possui garantias de 

pagamento de Bônus. Caso os resultados não sejam atingidos, não haverá 

pagamento, assim como caso os resultados sejam superados o valor máximo a ser 

pago será igual ao valor previsto. 

 

 

Remuneração Variável exercício social encerrado em 

31/12/2018 
Diretoria 

Estatutária 

Número de membros 5 

úmero de membros remunerados 5 

Bônus  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 
525.402,00 

Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas 
525.402,00 

Valor efetivamente reconhecido 0 

Participação no resultado  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 2.444.550,50 

Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas 

(R$) 
2.444.550,50 

Valor efetivamente reconhecido 2.303.971,14 

 

 

 

 

 

 

Remuneração Variável exercício social encerrado em 

31/12/2019 
Diretoria 

Estatutária 

Número de membros 4,33 

Número de membros remunerados 4,33 

Bônus  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 2.942.356,00 

Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas 2.942.356,00 

Valor efetivamente reconhecido 4.800.824,39 

Participação no resultado  

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 

Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas 

(R$) 
0 
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13.4   Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 

diretoria estatutária 

 

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações, portanto, tal item não é 

aplicável. 

 

13.5 Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria 

estatuária 

 

A companhia não possui plano de remuneração baseado em ações, portanto, tal item não é 

aplicável. 

 

13.6 Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de 

administração e pela diretoria estatuária 

 

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações, portanto, tal item não é 

aplicável. 

 

13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do conselho de administração e da diretoria estatuária 

 

A companhia não possui plano de remuneração baseado em ações, portanto, tal item não é 

aplicável. 

 

13.8 Precificação das Ações / opções 

A companhia não possui plano de remuneração baseado em ações, portanto, tal item não é 

aplicável. 

 

13.9 Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, 

detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão 

 

Quantidade 

de ações 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

 ON PN ON PN ON PN 

ISA CTEEP - 4.000 - - - 900 
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13.10 Informações sobre planos de previdência conferidos aos 

membros do conselho de administração e aos diretores estatutários  

Somente os membros da Diretoria Estatutária têm direito ao plano de previdência 

privada, conforme descrito na tabela abaixo: 

 
a. Órgão Diretoria Estatutária 

b. Número de membros  3,42 

c. Número de membros 
remunerados 

 3,42 

d. Nome do plano PGBL/VGBL 

e. Quantidade de 

administradores que reúnem 

as condições para se 

aposentar 

0 

f. Condições para se aposentar 

antecipadamente 

Invalidez total e permanente do participante: antes 

do início do recebimento do benefício de 

aposentadoria, o participante poderá resgatar 100% 

(cem por cento) da reserva matemática ou optar por 

renda mensal de 12 (doze) parcelas ao ano 

g. Valor atualizado das 

contribuições acumuladas no 

plano de previdência até o 

encerramento do último exercício 

social, descontada a parcela 

relativa  a  contribuições feitas 

diretamente pelos 

administradores 

R$  516.255,16 

h. valor total acumulado das 

contribuições realizadas durante 

o último exercício social, 

descontada a parcela relativa a 

contribuições feitas diretamente 

pelos administradores 

R$ 270.618,93 

i. possibilidade de resgate 

antecipado e suas condições 

Há possibilidade de resgate, conforme regulamento 
do plano. O participante poderá, a qualquer 
momento, respeitando a carência de 6 (seis) meses 
efetuar o resgate de até 100% (cem por cento) da 
conta participante, excetuando-se os recursos 
oriundos de portabilidade constituídos em plano de 
benefícios administrado por Entidade fechada de 
previdência complementar. O participante poderá, 
respeitada a carência de 24 (vinte e quatro) meses de 
tempo de empresa, efetuar resgate de até 100% 
(cem por cento) das contas empresa e complementar 
empresa, desde que observada a carência da 
Resolução CNSP nº 139 de 30/12/2005, que 
estabelece que os recursos correspondentes a cada 
uma das contribuições da pessoa jurídica no plano de 
previdência somente poderão ser resgatados após 
período de carência de um ano civil completo, contado 
a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro do ano 
subsequente ao da contribuição. Em caso de qualquer 
resgate parcial, o valor da renda contratada será 
recalculada em função da reserva matemática de 
benefícios a conceder constituída à época da 
solicitação da renda. O valor do resgate parcial não 
poderá ser inferior a 1(um) salário mínimo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

113  

 

13.11 Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de 

administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal 

Valores anuais 

 

Diretoria Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal  

31/12/2020 
31/12/20

19 

31/12/201

8 

31/12/2

020 

31/12/2

019 

31/12/20

18 

31/12/2

020 

31/12/

201

9 

31/12/20

18 
 

Nº de 
membros 3,42 4,33 5,00 8,00 8,00 7,67 5,00 5,00 5,00  
Nº de 
membros 
remunerado
s 

3,42 4,33 5,00 8,00 8,00 7,67 5,00 5,00 5,00  

Valor da 

maior 
remuneração 

(Reais) 

2.039.362,71 5.305.658,44 2.819.398,07 174.000,00 120.000,00 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00  

Valor da 
menor 
remuneração 

(Reais) 

1.356.519,06 1.544.048,62 1.112.870,76 174.000,00 120.000,00 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00  

Valor médio 
da 
remuneração 

(Reais) 

1.990.971,75 2.959.627,31 1.661.959,14 174.000,00 120.000,00 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00  

 

Diretoria Estatutária 

31/12/2020 

O número de membros equivale à média anual do número de membros 

do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. Um 

membro da Diretoria permaneceu por 10 meses e foi destituído. Dois 

diretores permaneceram por 3 meses e um por 2 meses (todos eleitos 

em 2020). Os valores de remuneração mínima dos membros da 

Diretoria foram apurados com a exclusão dos membros do respectivo 

órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, em linha com o 

disposto no Ofício-Circular CVM/SEP nº 02/2020. 

31/12/2019 

O número de membros equivale à média anual do número de membros 

do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. Um 

membro da Diretoria permaneceu por 3 meses; outro por 7 meses; e 

outro por 11 meses (todos destituídos). Dois Diretores que foram 

instituídos/nomeados permaneceram por 5 meses. Um destituído não 

foi reposto em 2019. Os valores de remuneração mínima dos membros 

da Diretoria foram apurados com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, em 

linha com o disposto no Ofício-Circular CVM/SEP nº 03/2019. 

31/12/2018 

O número de membros equivale à média anual do número de 

membros do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. 

Todos os membros da Diretoria permaneceram 12 meses no cargo do 

período em referência. 

 
 

 

Conselho de Administração 

31/12/2020 

O número de membros equivale à média anual do número de membros 

do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. Os 

membros do Conselho de Administração permaneceram 12 meses no 

cargo do período em referência. 



 
 
 
 
 
 
 
 

114  

31/12/2019 

O número de membros equivale à média anual do número de membros 

do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. Os 

membros do Conselho de Administração permaneceram 12 meses no 

cargo do período em referência, exceto um Conselheiro que 

permaneceu por 3 meses, e seu substituto que permaneceu por 9 

meses. Os valores de remuneração mínima dos membros do Conselho 

de Administração foram apurados com a exclusão de todos os membros 

do respectivo órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, 

em linha com o disposto no Ofício-Circular CVM/SEP nº 03/2019. 

31/12/2018 

O número de membros equivale à média anual do número de membros 

do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. Os 

membros do Conselho de Administração permaneceram 12 meses no 

cargo do período em referência, exceto por dois Conselheiros: um que 

permaneceu por 1 mês e seu substituto por 11 meses; e outro, que 

permaneceu por 6 meses e se substituto por outros 6 meses. Os valores 

de remuneração mínima dos membros do Conselho de Administração 

foram apurados com a exclusão de todos os membros do respectivo 

órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, em linha com o 

disposto no Ofício-Circular CVM/SEP nº 03/2019. 

  

 

 

Conselho Fiscal 

31/12/2020 

O número de membros equivale à média anual do número de 

membros do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. 

Os membros do Conselho Fiscal permaneceram 12 meses no cargo do 

período em referência. 

31/12/2019 

O número de membros equivale à média anual do número de 

membros do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. 

Os membros do Conselho Fiscal permaneceram 12 meses no cargo do 

período em referência, exceto um Conselheiro que permaneceu por 3 

meses e seu substituto que permaneceu por 9 meses. Os valores de 

remuneração mínima dos membros do Conselho Fiscal foram 

apurados com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão 

que exerceram o cargo por menos de 12 meses, em linha com o 

disposto no Oficio Circular CVM/SEP nº 03/2019. 

31/12/2018 

O número de membros equivale à média anual do número de 

membros do órgão apurado a cada mês, conforme orientação da CVM. 

Os membros do Conselho Fiscal permaneceram 12 meses no cargo do 

período em referência. 
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13.12  Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em 

caso de destituição do cargo ou de aposentadoria 

 

A Companhia não tem arranjos contratuais, apólices de seguro ou outros instrumentos que 

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição do cargo ou aposentadoria. 

 

 

13.13 Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do 

conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores 

 

 
Exercício Social 
 encerrado em 
31/12/2020 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

 16% 78% 6% 

 

Exercício Social 
encerrado em 
31/12/2019 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

 7% 90% 3% 

 

Exercício Social 
encerrado em 
31/12/2018 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

 

   

10% 85% 5% 

 

 

13.14 Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados 

por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam 
 

Este item não é aplicável, pois os membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal e da Diretoria não são remunerados por quaisquer outras funções que ocupam. 

 

13.15    Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida 

no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle 

comum e de controladas do emissor 
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Não há valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de 

sociedades sob controle comum e de controladas e coligadas, como remuneração de cargos 

ocupados na Companhia de seus membros do Conselho de Administração, da Diretoria ou do 

Conselho Fiscal. 

 

13.16 Outras informações relevantes 

 

Todas as informações pertinentes ao presente item foram divulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


