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10. Imobilizado - a) Valor líquido contábil 

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos 
e meios de

transmissão

Equipamentos
de energia e
climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos 
de processamento
 de dados e outros Terrenos

Obras em
andamento 

e outros Total
31/12/2021

Custo 36.214 1.753 152.384 655.051 33.725 51.104 1.229 17.412 416.613 833 43.328 1.409.646
Depreciação acumulada (18.483) (1.649) (70.644) (285.695) (20.538) (23.418) (734) (12.577) (266.353) - - (700.091)
Saldo líquido 17.731 104 81.740 369.356 13.187 27.686 495 4.835 150.260 833 43.328 709.555

31/12/2020
Custo 34.837 1.755 122.873 597.657 31.381 50.233 1.494 17.224 401.755 833 83.957 1.343.999
Depreciação acumulada (17.168) (1.620) (50.279) (258.383) (17.866) (21.496) (843) (11.117) (220.984) - - (599.756)
Saldo líquido 17.669 135 72.594 339.274 13.515 28.737 651 6.107 180.771 833 83.957 744.243
b) Movimentação do custo

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos 
e meios de

transmissão

Equipamentos
de energia e
climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos 
de processamento
 de dados e outros Terrenos

Obras em
andamento 

e outros Total
31/12/2019 34.447 1.781 80.478 552.603 26.804 49.565 2.365 16.915 360.665 833 114.025 1.240.481
Adições - - - - - - - - - - 117.652 117.652
Baixas (234) (23) (3.236) (2.128) (864) (36) (871) (462) (5.684) - - (13.538)
Transferências * 624 (3) 45.631 47.182 5.441 704 - 771 46.774 - (147.720) (596)
31/12/2020 34.837 1.755 122.873 597.657 31.381 50.233 1.494 17.224 401.755 833 83.957 1.343.999
Adições - - - 2 - - - - 23 - 85.077 85.102
Baixas (1) - (3.628) (1.082) (72) (27) (265) (133) (1.253) - (7.946) (14.407)
Transferências * 1.378 (2) 33.139 58.474 2.416 898 - 321 16.088 - (117.760) (5.048)
31/12/2021 36.214 1.753 152.384 655.051 33.725 51.104 1.229 17.412 416.613 833 43.328 1.409.646
c) Movimentação da depreciação acumulada

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos 
e meios de

transmissão

Equipamentos
de energia e
climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos 
de processamento
 de dados e outros Total

31/12/2019 (15.915) (1.586) (38.122) (231.387) (16.290) (19.560) (1.273) (9.847) (179.763) (513.743)
Adições (1.283) (41) (15.184) (27.776) (2.206) (1.962) (187) (1.611) (45.833) (96.083)
Baixas 30 7 3.032 780 630 24 617 341 4.593 10.054
Transferências * - - (5) - - 2 - - 19 16
31/12/2020 (17.168) (1.620) (50.279) (258.383) (17.866) (21.496) (843) (11.117) (220.984) (599.756)
Adições (1.316) (32) (23.236) (27.524) (2.669) (2.050) (79) (1.508) (46.529) (104.943)
Baixas 1 - 3.019 417 53 18 188 48 950 4.694
Transferências * - 3 (148) (205) (56) 110  - 210 (86)
31/12/2021 (18.483) (1.649) (70.644) (285.695) (20.538) (23.418) (734) (12.577) (266.353) (700.091)
(*) As transferências referem-se a reclassificações de valores do imobilizado, identificados como intangível em andamento.
d) Teste de redução ao valor recuperável - A Companhia procedeu ao teste de recuperabilidade dos ativos, conforme descrito na nota explicativa 11d
11. Intangível - a) Valor líquido contábil

Marcas e
patentes

PPDUR - Preço público
rádio frequência

Direito de uso  
- backbone

Outorgas
regulatórias

Sistemas de
 informação

Desenvolvimento
de Soluções 

Tecnológicas
Ágio na aquisição 

de sociedades
Intangível em

andamento Total
31/12/2021

Custo 6 309 68.772 2.942 134.800 7.720 16.558 41.339 272.446
Amortização acumulada (6) (200) (33.434) (2.496) (101.324) (3.009) (8.834) - (149.303)
Saldo líquido - 109 35.338 446 33.476 4.711 7.724 41.339 123.143

31/12/2020
Custo 6 314 84.878 2.942 125.131 5.649 16.558 10.924 246.402
Amortização acumulada (6) (187) (47.560) (2.465) (87.426) (863) (8.834) - (147.341)
Saldo líquido - 127 37.318 477 37.705 4.786 7.724 10.924 99.061
b) Movimentação do custo

Marcas e
patentes

PPDUR - Preço público
rádio frequência

Direito de uso  
- backbone

Outorgas
regulatórias

Sistemas de
 informação

Desenvolvimento
de Soluções 

Tecnológicas
Ágio na aquisição 

de sociedades
Intangível em

andamento Total
31/12/2019 6 314 63.264 2.942 115.481 - 16.558 16.242 214.807
Adições - - - - - - - 38.707 38.707
Baixas - - - - (7.708) - - - (7.708)
Transferências * - - 21.614 - 17.358 5.649 - (44.025) 596
31/12/2020 6 314 84.878 2.942 125.131 5.649 16.558 10.924 246.402
Adições - - - - - - - 38.997 38.997
Baixas - (5) (17.624) - (372) - - - (18.001)
Transferências * - - 1.518  10.041 2.071 - (8.582) 5.048
31/12/2021 6 309 68.772 2.942 134.800 7.720 16.558 41.339 272.446
c) Movimentação da amortização acumulada

Marcas e
patentes

PPDUR - Preço público
rádio frequência

Direito de uso  
- backbone

Outorgas
regulatórias

Sistemas de
 informação

Desenvolvimento
de Soluções 

Tecnológicas
Ágio na aquisição 

de sociedades Total
31/12/2019 (6) (169) (45.165) (2.434) (79.273) - (8.834) (135.881)
Adições - (18) (2.395) (31) (15.294) (863) - (18.601)
Baixas - - - - 7.157 - - 7.157
Transferências * - - - - (16) - - (16)
31/12/2020 (6) (187) (47.560) (2.465) (87.426) (863) (8.834) (147.341)
Adições - (18) (3.361) - (14.149) (2.146) - (19.674)
Baixas - 5 17.456 - 165 - - 17.626
Transferências * - - 31 (31) 86 - - 86
31/12/2021 (6) (200) (33.434) (2.496) (101.324) (3.009) (8.834) (149.303)
(*) As transferências referem-se a reclassificações de valores do imobilizado, identificados como intangível em andamento.

Dependendo da legislação tributária aplicável, diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis similares podem 
surgir no reconhecimento inicial de um ativo e passivo em uma transação que não seja uma combinação de ne-
gócios e que não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável. Após as alterações à IAS 12, a entidade deve 
reconhecer o correspondente ativo e passivo fiscal diferido, sendo que o reconhecimento de eventual ativo fiscal 
diferido está sujeito aos critérios de recuperabilidade contidos na IAS 12. A Companhia entende que essas novas 
alterações não terão impacto relevante nas suas demonstrações financeiras.
4. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos 814 293 
Aplicações financeiras 44.865 42.475 

45.679 42.768 
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósito bancário, remunerados pela va-
riação da taxa do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, média de 104,6%, resgatáveis no prazo de até 90 
dias da data da aplicação. A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para 
ativos e passivos financeiros estão divulgados na nota explicativa nº 24.
5. Aplicações financeiras de longo prazo - Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuía aplicações finan-
ceiras de liquidez não imediata, as quais estavam dadas em garantia de processos judiciais.

31/12/2021 31/12/2020
Aplicações de longo prazo 1.392 1.334
 Total das aplicações de longo prazo 1.392 1.334
6. Contas a receber 31/12/2021 31/12/2020
Valores faturados 107.890 113.129
Valores não faturados 49.099 57.531

156.989 170.660
Provisão para perda esperada (4.928) (7.852)
Ajuste a valor presente (1.783) (1.454)

150.278 161.354
Ativo circulante 139.288 151.580
Ativo não circulante 10.990 9.774
a) A composição por idade dos valores a receber vencidos é apresentada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Vencidos até 30 dias 11.772 12.888
Vencidos entre 31 e 60 dias 4.901 5.911
Vencidos entre 61 e 90 dias 2.273 3.155
Vencidos entre 91 e 120 dias 1.865 3.101
Vencidos há mais de 120 dias 20.660 22.523
Total vencidos 41.471 47.578
Valores faturados a vencer 66.420 65.551
Valores não faturados 49.098 57.531

156.989 170.660
A exposição da Companhia a riscos de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, relacionadas a contas a 
receber de clientes estão divulgadas na Nota Explicativa nº 24.
b) A movimentação da provisão para a perda esperada é apresentada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (7.852) (11.462)
Constituição de provisão no período (5.805) (5.256)
Baixas contra contas a receber 8.729 8.866
Saldo Final (4.928) (7.852)
7. Tributos a recuperar

31/12/2021 31/12/2020
ICMS - ativo imobilizado (i) 33.631 37.867
PIS / COFINS (ii) 16.941 40.423
IRPJ / CSLL 10.199 1.211
ICMS a restituir 413 413
INSS 1.153 363
Outros 571 854

62.908 81.131
Ativo circulante 38.569 48.141
Ativo não circulante 24.339 32.990
(i) Referem-se a créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, compensáveis 
à razão de 1/48 por mês, conforme Lei Complementar nº 102 de 2000.
(ii) O saldo é composto por créditos tributários, atualizados monetariamente, conforme processo transitado em 
julgado, que solicitou, junto à Justiça Federal, o reconhecimento de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 
na base do PIS e da COFINS. O julgamento favorável à Companhia ocorreu em 02/12/2020. Até à emissão des-

sas demonstrações financeiras a autorização para início da compensação do crédito ainda não tinha sido obtida.
8. Imposto de renda e contribuição social - a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos

31/12/2021 31/12/2020
Diferenças temporárias ativas:

a Prejuízo fiscal 24.309 -
b Base de cálculo negativa - CSLL 24.656 - 
c Provisões de processos 35.184 30.024
d Provisão para perda esperada com clientes 4.880 2.508
e Fornecedores a faturar 4.800 14.360
f Arrendamentos - IFRS 16 7.217 5.241
g Provisões e outros 11.485 23.840
h Base de cálculo diferenças temporárias ativas (soma de c a g) 63.566 75.973

Alíquota nominal 34% 34%
i IR Diferido prejuízos fiscais (25% de a) 6.077 -
j CSLL diferida (9% de b) 2.219 -
k Total ((34% de h) + i + j) 29.908 25.831

Diferenças temporárias passivas:
l Diferença de depreciação - CPC 20 160.708 126.989
m Juros sobre obras, capitalizados 4.573 5.343
n Ajustes CPC 47 - comissões diferidas 41.022 38.541
o Ajustes CPC 48 - provisão para perdas de contas a receber 11.012 5.215
p Amortização de ágio 10.505 10.505
q Lei 11.638/2007 e outros (462) (468)
r Base de cálculo diferenças temporárias passivas (l até q) 227.358 183.215

Alíquota nominal 34% 34%
s Total (34% de r) 77.307 63.288
t  Total do imposto de renda e contribuição social diferidos - passivo líquido (k-s) (47.399) (37.457)

b) Tributos sobre o resultado
31/12/2021 31/12/2020

Corrente
  Imposto de renda 5.582 (37.581)
  Contribuição social 2.079 (14.145)

7.661 (51.726)
Diferido
  Imposto de renda (7.395) (3.353)
  Contribuição social (2.547) (1.164)

(9.942) (4.517)
Total, corrente e diferido (2.281) (56.243)
Imposto de renda (1.813) (40.934)
Contribuição social (468) (15.309)
Total de imposto de renda e contribuição social (2.281) (56.243)
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais nominais combinadas e da despesa de 
imposto de renda e contribuição social registrada no resultado está demonstrada abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 41.411 168.825
Despesa de Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal nominal 
 combinada de 34% (14.080) (57.400)
Demonstração dos itens para conciliação da taxa nominal de 34% de IRPJ/CSLL 
 com a taxa efetiva:
PAT – Programa de alimentação do trabalhador - 1.515
IR/CS sobre juros de créditos tributários 5.668 -
Baixa de “contingências” de IRPJ/CSLL sobre mora 1.003 -
IRPJ/CSLL diferidos sobre comissões de vendas 5.049 -
Incentivos fiscais instituídos por lei e inovação tecnológica - 300
Outras adições e exclusões permanentes 108 (654)
Outros ajustes (29) (4)
Despesa de IRPJ e CSLL no resultado do exercício (2.281) 56.243
Alíquota efetiva 5,51% 33.31%
9. Despesas antecipadas

31/12/2021 31/12/2020
Ajustes CPC 47 – comissões sobre vendas 41.022 38.540
Licenças de utilização de softwares 2.425 876
Outros 388 328

43.835 39.744
Ativo circulante 19.540 14.630
Ativo não circulante 24.295 25.114

d) Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa - A companhia revisa anualmente por ocasião 
do encerramento de suas demonstrações financeiras (ou quando eventos e circunstâncias adversas ocorrem), o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar se houve eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar perdas no seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas 
e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou da UGC é definido como sendo o maior 
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. A base para apuração do valor recuperável dos ativos adotada pela 
Companhia é o valor em uso. Considerando as convergências de ofertas de produtos e serviços e os ativos operacionais 
da Companhia e em linha com sua estratégia de atuação, a administração da Companhia adotou o conceito de segregação 
dos seus grupos de clientes para garantir que os investimentos e esforços da Companhia, tenham a assertividade neces-
sária para o atendimento das necessidades específicas de cada grupo de clientes. Tal segregação implicou na separação 
em dois grupos distintos de clientes (B2B e B2C) de modo que o portfólio e a personalização dos produtos oferecidos 
possibilitem o atendimento adequado aos anseios desses dois grupos. Assim, conforme CPC 22 – Informações por Seg-
mento – entende-se que o negócio da Companhia atua num único segmento operacional (Telecomunicações) segregado 
por tipo de cliente, B2B e B2C, compondo duas unidades geradoras de caixa (UGC). Na estimativa do valor em uso do 
ativo dessas UGC, os fluxos de caixa futuro da Companhia são estimados em reais constantes (sem efeito inflacionário) 
e são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto WACC (Weighted Average Cost of Capital) 
que reflete a taxa ponderada entre (i) o custo de capital (incluindo riscos específicos) com base no Capital Asset Pricing 
Model (“CAPM”) (Modelo de Precificação de Ativos); e (ii) de dívida, sendo estes componentes aplicáveis ao ativo ou 
UGC antes dos tributos. O cálculo do valor em uso é impactado principalmente pelas seguintes premissas: • Crescimento 
da receita e consequentemente do fluxo de caixa futuro: é baseada nas estratégias de criação de valor, as quais incluem 
observação do comportamento histórico de cada linha de receita. Conservadoramente a Companhia optou por não incluir 
crescimento em suas receitas e custos, mantendo a performance, mantendo sua projeção do valor em uso utilizando como 
base o realizado do ano de 2021. O cálculo da taxa de desconto é baseado em circunstâncias específicas da Companhia, 
sendo calculada pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). O WACC leva em consideração tanto a dívida quanto 
o patrimônio (capital próprio). O custo do patrimônio é derivado do rendimento esperado sobre o investimento pelos 
investidores da Companhia. O custo da dívida é baseado nos financiamentos com rendimento de juros que a Companhia 
é obrigada a honrar. O risco específico do segmento é incorporado mediante a aplicação de fatores individuais, notada-
mente o Beta. • Taxa de crescimento na perpetuidade: reflete condição da Companhia de gerar um fluxo de maneira eter-
na. O percentual considerado leva em conta, principalmente, os investimentos ao longo do período projetado e reproduz 
a condição da Companhia na perpetuidade. A companhia não considerou em suas previsões crescimento na perpetuidade. 
A Companhia emprega uma análise de sensibilidade do teste de recuperabilidade considerando variações razoáveis nas 
principais premissas utilizadas no teste. A seguir, apresentam-se as variações sensibilizadas em aumentos/diminuições e 
expressas em pontos percentuais que foram assumidas para os fluxos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020: Variações nas principais premissas:

Variações Financeiras Em pontos percentuais
Taxa de desconto +/- 1,0

Taxa de crescimento na perpetuidade +/- 1,0
A análise de sensibilidade empregada no final dos exercícios 2021 e 2020 indica que não existem riscos significativos 
de possíveis alterações nas variáveis financeiras e operacionais, consideradas individualmente. Em outras palavras, a 
Companhia considera que com os limites acima nenhuma perda seria reconhecida. De forma consistente com as políticas 
internas, a avaliação do valor em uso foi efetuada para um período de 10 anos, e a partir de então, considerando-se a 
perpetuidade das premissas (exclusivamente para o ágio) tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por 
tempo indeterminado. A administração julgou apropriada a utilização do período de 10 anos com base em sua experi-
ência passada em elaborar as projeções de seu fluxo de caixa e principalmente devido ao fato de o retorno na indústria 
de telecomunicações ser superior ao período de 5 anos. Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados à taxa 
de desconto de 6,2% e 6,0% em 2021 e 2020, respectivamente, em valores constantes. Em decorrência de as projeções 
estarem em reais constantes (sem efeito inflacionário), não se utiliza da taxa de desconto nominal. Baseando-se no teste 

anual de recuperação dos ativos da Companhia, elaborado com as projeções realizadas sobre as demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2021 e 2020, perspectivas de crescimento e resultados operacionais durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro 2021 e 2020, não foram identificadas ou indicativos de perdas, visto que o valor em uso é superior ao 
valor líquido contábil na data da avaliação.
12. Ativo de direito de uso  - IFRS 16 (CPC06)

31/12/2021

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2020 Adições Baixas
Saldo

31/12/2021
Custo
Torres 2.852 564 (273) 3.143
Veículos 4.999 983 (5.679) 303
Imóveis 35.309 11.757 (3.350) 43.716
Fibras ópticas 74.605 2.780 (8.556) 68.829
Equipamentos 6.934 12.660 (1.680) 17.914
Total do custo 124.699 28.744 (19.538) 133.905
Depreciação
Torres (1.035) (683) 214 (1.504)
Veículos (13.064) (2.343) 5.660 (9.747)
Imóveis (3.612) (9.132) 2.163 (10.581)
Fibras ópticas (13.529) (6.883) 8.430 (11.982)
Equipamentos (993) (3.954) - (4.947)
Total da depreciação (32.233) (22.995) 16.467 (38.761)
Valor líquido 92.466 5.749 (3.071) 95.144

31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Custo
Torres 2.229 680 (57) 2.852
Imóveis 33.576 5.937 (4.204) 35.309
Veículos 5.929 441 (1.371) 4.999
Fibras Ópticas 58.283 16.322 - 74.605
Equipamentos - 6.934 - 6.934

100.017 30.314 (5.632) 124.699
Depreciação
Torres (477) (558) - (1.035)
Imóveis (2.315) (2.458) 1.161 (3.612)
Veículos (6.839) (7.174) 949 (13.064)
Fibras Ópticas (6.546) (6.983) - (13.529)
Equipamentos - (993) - (993)

(16.177) (18.166) 2.110 (32.233)
Total líquido 83.840 12.148 (3.522) 92.466
13. Fornecedores - O saldo de fornecedores é composto como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores faturados 65.625 57.195
Fornecedores a faturar 4.800 14.360

70.425 71.555

14. Salários, provisões e encargos sociais
31/12/2021 31/12/2020

Salários e ordenados 1.580 4.927
Encargos sociais sobre salários e ordenados 2.595 2.889
Férias e encargos sociais 7.577 16.640
Gratificações 6.778 21.753
Outros 191 304

18.721 46.513
Passivo circulante 17.567 44.096
Passivo não circulante (gratificações) 1.154 2.417
15. Impostos, taxas e contribuições

31/12/2021 31/12/2020
ICMS 16.865 22.781
COFINS 1.387 1.805
IRRF 1.856 2.336
PIS 287 373
Outros 990 847

21.385 28.142
16. Provisões e depósitos judiciais - A Companhia avalia periodicamente os riscos para suas demandas judiciais, 
com base em critérios jurídicos, econômicos e contábeis. Estes riscos são classificados com base na expectativa de 
perda provável, possível ou remota, conforme o grau de exigibilidade do processo, levando-se em consideração as 
análises dos assessores jurídicos. Os processos cujos riscos são classificados como prováveis são provisionados. 
Os classificados como possíveis são divulgados nesta nota explicativa. a) Processos judiciais e administrativos 
provisionados - A Companhia avalia periodicamente os riscos para suas demandas judiciais, com base em crité-
rios jurídicos, econômicos e contábeis. Estes riscos são classificados com base na expectativa de perda provável, 
possível ou remota, conforme o grau de exigibilidade do processo, levando-se em consideração as análises dos 
assessores jurídicos. Os processos cujos riscos são classificados como prováveis são provisionados. Os classifica-
dos como possíveis são divulgados nesta nota explicativa. 
b) Processos judiciais e administrativos provisionados

Trabalhistas Tributários

Processos 
administrativos

ANATEL Cíveis Total
Provisões em 31/12/2019 4.738 19.066 - 2.556 26.360
Adições 5.675 2.244 37 5.178 13.134
Atualização monetária 545 1.711 - 288 2.544
Baixas (3.557) (188) - (1.274) (5.019)
Pagamentos (55) (465) - (1.179) (1.699)
Provisões em 31/12/2020 7.346 22.368 37 5.569 35.320
Depósitos judiciais (516) (5.262) - (117) (5.895)
Provisões líquidas em 31/12/2020 6.830 17.106 37 5.452 29.425
Provisões em 31/12/2020 7.346 22.368 37 5.569 35.320
Adições 4.799 583 238 1.461 7.081
Atualização monetária 833 966 43 4.180 6.022
Baixas por ganho (2.311) (928) - (907) (4.146)
Baixas por prescrição - (1.447) - - (1.447)
Baixas por perda (1.651) - - (158) (1.809)
Pagamentos (1.955) (4) - (187) (2.146)
Provisões em 31/12/2021 7.061 21.538 318 9.958 38.875
Depósitos judiciais (1.454) (5.410) - (46) (6.910)
Provisões líquidas em 31/12/2021 5.607 16.128 318 9.912 31.965
Processos cíveis - (Valor da provisão: R$9.958) - (i) Ações judiciais movidas por consumidores (inscrição em 
cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação de contas e bloqueio de serviços). (Valor da pro-
visão R$1.185). (ii) Discussões judiciais com ex-fornecedores e/ou ex-parceiros comerciais. (Valor da provi-
são R$1.984). (iii) Ações coletivas movidas por entidades representativas de consumidores. (Valor da provisão 
R$2.401). Processos administrativos e judiciais regulatórios - (Valor da provisão: R$318) (i) Processos adminis-
trativos discutindo sanções aplicadas pela ANATEL. Trabalhistas - (Valor da provisão: R$7.061) (i) Reclamatórias 
trabalhistas que discutem vínculos de emprego, horas extras e diferenças salariais. 
Tributárias - (Valor da provisão: R$21.358). (i) Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(“FUST”): A Companhia possui medida judicial na qual questiona as alterações impostas pela Súmula nº 07/2005 
da Anatel. Esta súmula aumentou a base de cálculo do FUST, uma vez que vedou a exclusão das receitas de inter-
conexão e Exploração Industrial de Linha Dedicada (“EILD”) da base de cálculo da contribuição, além de impor 
a sua cobrança retroativamente ao ano de 2000. Foi constituída provisão para os depósitos judiciais efetuados no 
período de dezembro de 2005 a junho de 2008. (Valor da provisão: R$6.847 - Depósito Judicial: R$4.022). (ii) 
ICMS: a Companhia possui discussão relativa ao aproveitamento de crédito de ICMS em estabelecimento diver-
so do indicado no documento fiscal. (Valor da provisão: R$7.167). (iii) Mandado de segurança impetrado pela 
Companhia, que discute o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora cobrados de seus clientes, 
tendo em vista que a natureza jurídica dos juros tem caráter indenizatório. (Valor da provisão: R$1.912). (iv) PIS, 
COFINS, IRPJ e CSLL: referem-se a tributos sobre a baixa de valores devidos a terceiros. A Companhia efetuou 
a baixa, em novembro de 2017, em decorrência do decurso do prazo prescricional aplicável (valor da provisão: 
R$2.502). (v) Contribuição previdenciária patronal: incidência de contribuição previdenciária patronal sobre terço 
constitucional de férias. (valor da provisão R$2.740).
b) Depósitos judiciais

Sem provisão Com provisão Total
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Depósitos judiciais
Tributário 146 176 5.410 5.262 5.556 5.438
Trabalhista 201 246 1.454 516 1.655 762
Cível 26 72 46 117 72 189

373 494 6.910 5.895 7.283 6.389
c) Processos judiciais e administrativos não provisionados

31/12/2021 31/12/2020
Tributários 67.483 63.064
Trabalhistas 12.985 10.197
Cíveis 33.777 49.528
Processos - regulatório ANATEL 341 848

114.586 123.637
A variação entre os saldos de 2021 e 2020 deve-se, principalmente, à alteração do modelo de divulgação das 
informações, passando a ser divulgado o valor integral de todas as causas, não somente das mais relevantes, e à  
revisão de valores envolvidos em algumas ações de risco possível em que havia complexidade na mensuração. 
Tributárias - (valor envolvido R$67.483). (i) FUNTTEL / FUST: A Companhia impugnou lançamentos a título 
de diferenças apuradas no recolhimento das contribuições ao FUNTTEL e FUST em decorrência da inclusão na 
base de cálculo da contribuição de receitas de interconexão e de outros serviços que não constituem serviços de 
telecomunicações. (Valor envolvido: R$6.513). (ii) ICMS: A Companhia possui discussão relativa a escrituração 
de crédito de ICMS em estabelecimento diverso do indicado no documento fiscal, incidência de ICMS sobre 
operações com locações de fibras ópticas apagadas, exigência de ICMS sobre operações que não deveriam ter 
ocorrido o diferimento do ICMS. (Valor envolvido: R$51.718). Trabalhistas - (valor envolvido R$12.985)(i) A 
Companhia possui ações trabalhistas envolvendo discussões relacionadas a dano moral e material, jornada de 
trabalho, vale-transporte, benefícios e honorários advocatícios. Cíveis - (valor envolvido R$33.777). (i) Ações 
judiciais movidas por consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação 
de contas e bloqueio de serviços). (Valor envolvido R$8.483). (ii) Discussões contratuais com ex-fornecedores e/
ou ex-parceiros comerciais. (Valor envolvido R$33.236). (iii) Processos judiciais movidos por entidades repre-
sentativas de consumidores. (Valor envolvido R$7.809). (iv) Processos judiciais movidos por concessionárias de 
rodovia discutindo a cobrança de valores pelo uso das faixas de domínio. (Valor envolvido R$93.748). Processos 
administrativos e judiciais - Regulatório - ANATEL – (Valor envolvido R$341). (i) Processos administrativos e 
judiciais discutindo sanções aplicadas pela ANATEL. 
17. Passivo de arrendamento – IFRS 16 (CPC 06)

31/12/2021

Classes de Ativo
Saldo

31/12/2020 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2021
Passivo circulante
Torres 681 235 (799) (35) 130 560 772
Veículos 1.449 983 (2.469) (19) 47 9 -
Imóveis 7.681 5.201 (10.564) (809) 1.657 6.513 9.679
Fibras ópticas 10.234 554 (11.084) (99) 5.938 2.591 8.134
Equipamentos 2.265 3.620 (4.128) (643) 482 3.731 5.327

22.310 10.593 (29.044) (1.605) 8.254 13.404 23.912
Passivo não circulante
Torres 1.238 329 - (27) - (560) 980
Veículos 9 - - - - (9) -
Imóveis 15.920 6.557 - (448) - (6.513) 15.516
Fibras ópticas 54.485 2.226 - (46) - (2.591) 54.074
Equipamentos 3.745 9.040 - (1.175) - (3.731) 7.879

75.397 18.152 - (1.696) - (13.404) 78.449
97.707 28.745 (29.044) (3.301) 8.254 - 102.361

31/12/2021
Em 1

ano
De 2 a 5

anos
De 6 a 10

anos
Acima de

10 anos Total
PIS/COFINS

potencial - 9,25%

Valores mínimos a pagar 31.476 54.841 43.798 18.614 148.729 13.757
Despesas de juros (7.564) (21.881) (15.001) (1.922) (46.368) -

23.912 32.960 28.797 16.692 102.361 13.757
Contratos por prazo e taxa de descontos

 Taxa anual  Taxa anual

Prazos dos contratos
Sem 

garantia
Com

 garantia (*) Prazos dos contratos
Sem 

garantia
Com

 garantia (*)
1 ano 2,91% 2,41% 16 anos 8,67% 8,17%
2 anos 4,01% 3,51% 17 anos 8,77% 8,27%
3 anos 4,81% 4,31% 18 anos 8,87% 8,37%
4 anos 5,46% 4,96% 19 anos 8,94% 8,44%
5 anos 6,03% 5,53% 20 anos 9,03% 8,53%
6 anos 6,51% 6,01% 21 anos 9,09% 8,59%
7 anos 6,85% 6,35% 22 anos 9,15% 8,65%
8 anos 7,20% 6,70% 23 anos 9,21% 8,71%
9 anos 7,48% 6,98% 24 anos 9,27% 8,77%
10 anos 7,75% 7,25% 25 anos 9,32% 8,82%
11 anos 7,93% 7,43% 26 anos 9,37% 8,87%
12 anos 8,10% 7,60% 27 anos 9,42% 8,92%
13 anos 8,28% 7,78% 28 anos 9,47% 8,97%
14 anos 8,45% 7,95% 29 anos 9,51% 9,01%
15 anos 8,55% 8,05% 30 anos 9,55% 9,05%

18. Patrimônio líquido - a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social era como segue:
31/12/2021 31/12/2020

Valor do capital social 639.577 439.577
Valor do patrimônio líquido 961.315 935.978
Valor patrimonial da ação – VPA (R$) 15.439,09 15.032,17
Quantidade de ações:
ON 41.015 41.015
PN 21.250 21.250

 62.265 62.265
b) Aumento de capital - No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 o capital social da Companhia teve um 
aumento de R$200.000, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros, conforme ata 
das assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas em 27 de abril de 2021. c) Reserva legal - Constituída 
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de 
cada exercício, observando o limite máximo de 20% do capital social. O montante da reserva legal é R$ 47.358 
(R$ 45.401 em 31/12/2020), representando 7,40% (10,33% em 31/12/2020) do capital social da Companhia. d) 
Reserva de retenção de lucros - O saldo remanescente dos lucros acumulados foi reclassificado para reserva de 
lucros, em rubrica própria denominada “Reserva de retenção de lucros”, conforme disposição da Lei 11.638/2007 
e será aplicado na modernização e expansão dos negócios da Companhia, por proposta da Administração, com 
base em orçamento aprovado pelo Conselho de Administração. e) Dividendos - Os dividendos propostos pela 
Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são demonstrados a seguir

31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido do exercício 39.130 112.582
Reserva legal - 5% (1.957) (5.629)
Resultado base para distribuição de dividendos 37.173 106.953
Dividendos propostos 12.581 36.198
Adicional de 10% aos dividendos das ações preferenciais 430 1.235
Total dos dividendos propostos (35%) 13.011 37.433

Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 9.611 27.651
Dividendos adicionais propostos (10%) 3.400 9.782

13.011 37.433
Quantidade de ações:
Ações Ordinárias- ON 41.015 41.015
Ações Preferenciais- PN 21.250 21.250
Total de ações 62.265 62.265

Dividendos por classe de ações:
Valor dividendo por ação ON (em R$) 202,06 581,36
Total dividendos - ações ON 8.288 23.844

Valor dividendo por ação PN (em R$) 222,27 639,50
Total dividendos - ações PN 4.723 13.589

Total dos dividendos propostos no exercício 13.011 37.433
19. Partes relacionadas - A controladora direta da Companhia é a Algar Telecom S.A. e a controladora final é a 
Algar S.A. Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”). Abaixo estão demonstrados os principais saldos ati-
vos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, assim como os efeitos das transações entre partes relacionadas 
no resultado desses exercícios.

SEXTA-FEIRA
13 DE MAIO DE 2022
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