
Sabado-feira, 21 de maio de 2022

VENTOS DE SÃO RICARDO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/ME n° 34.023.961/0001-33 - NIRE 23.300.042.549 - Subsidiária Integral

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022
1 Data, Hora e Local: No dia 31 de janeiro de 2022, às 11h00, na sede social da Ventos de São Ricardo Energias 
Renováveis S.A. (“Companhia”), na Fazenda Salgadinho, CEP 59535-000, na cidade de Lajes, estado do Rio 
Grande do Norte. 2 Presenças: Presente a acionista AES Tucano Holding I S.A. (“Acionista Única”), representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no “Livro de Presença de Acionistas”.  
3 Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4 Mesa: Verificado 
o quórum para instalação desta Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a mesa foi composta pelo 
Presidente, Sr. Denis Scarpato, e pela Secretária, Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. 5 Ordem do Dia: Discutir 
e aprovar (i) o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de São Ricardo Energias Renováveis S.A. com 
Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os 
termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Companhia com a subsequente incorporação do Acervo Cindido 
(conforme abaixo definido) pela São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. (“Ricardo 11”, “Operação” e “Protocolo 
e Justificação”, respectivamente); (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Avaliadora (conforme abaixo 
definido); (iii) o Laudo de Avaliação (conforme abaixo definido); (iv) a Operação, nos termos do Protocolo e 
Justificação, incluindo a cisão parcial da Companhia, com a consequente redução do capital social da Companhia, 
bem como a respectiva alteração e consolidação do estatuto social da Companhia; e (v) a autorização para a prática, 
pelos administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à consumação da 
Operação. 6 Deliberações: Após análise das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista Única deliberou, 
sem ressalvas, aprovar: (i) o Protocolo e Justificação, na forma do Anexo I à presente; (ii) a ratificação da nomeação 
e contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de 
Janeiro, na Rua do Passeio, n° 62, 6o andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n° 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro sob o n° 005112/0-9, como empresa especializada responsável pela elaboração 
dos Laudos de Avaliação (“Avaliadora”); (iii) o laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da Companhia, 
a ser incorporado pela Ricardo 11, no âmbito da Operação (“Acervo Cindido”), com base no balanço patrimonial 
da Companhia em 31 de outubro de 2021, na forma do Anexo 4.3 do Protocolo e Justificação (“Laudo de 
Avaliação”);  (iv) a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, incluindo a cisão parcial da Companhia, com 
a consequente redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, no montante de R$146.540,59 
(cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), equivalente ao valor do 
Acervo Cindido, passando o capital social da Companhia de R$3.501.000,00 (três milhões, quinhentos e um mil 
reais) para R$3.354.459,41 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais 
e quarenta e um centavos), sem alteração na quantidade de ações de emissão da Companhia. Em razão da redução 
de capital social da Companhia aprovada nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5o, 
caput, do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar conforme abaixo: “Artigo Quinto. O capital social da 
Companhia é de R$3.354.459,41 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e um centavos) representado por 3.501.000 (três milhões, quinhentas e uma mil) ações, sendo 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Ato contínuo, foi aprovada a consolidação do estatuto social da 
Companhia, que passa a vigorar nos termos do Anexo II à presente; (v) a autorização para a prática, pelos 
administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à consumação da Operação, 
incluindo a ratificação de todos e quaisquer atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia 
em relação às matérias aprovadas nesta Assembleia. 7 Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos da Assembleia para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos 
ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a 
presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Denis Scarpato - Presidente; e Sabrina 
Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionista Presente: AES Tucano Holding I S.A. (p. Clarissa Della Nina Sadock 
Accorsi). (Confere com o original lavrado em livro próprio). Lajes, 31 de janeiro de 2022. Sabrina Cassará Andrade 
da Silva - Secretária da Mesa. Ventos de São Ricardo Energias Renováveis S.A. - Subsidiária Integral -  
CNPJ/ME n° 34.023.961/0001-33 - NIRE 23.300.042.549. Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de 
Janeiro de 2022. Anexo I - Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de São Ricardo Energias 
Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis 
S.A.. Pelo presente instrumento particular, os membros da administração das sociedades abaixo qualificadas, bem 
como as referidas sociedades: (1) Ventos de São Ricardo Energias Renováveis S.A., sociedade anônima, com 
sede na cidade de Lajes, estado do Rio Grande do Norte, Fazenda Salgadinho, CEP 59535-000, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 34.023.961/0001-33, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Cindida”); e (2) Ventos de São Ricardo 11 Energias 
Renováveis S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Lajes, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda 
Itapuan, CEP 59535- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 36.957.862/0001-54, neste ato representada na forma de 
seu estatuto social (“Incorporadora” e, em conjunto com a Cindida, “Partes”). Resolvem, em atendimento ao 
disposto nos artigos 223 a 225, 227 e 229 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), celebrar o presente “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de São Ricardo 
Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis 
S.A.” (“Protocolo e Justificação”), visando a regular os termos e condições aplicáveis à Operação (conforme 
definido na Cláusula 1.1 abaixo), condicionada às Aprovações Societárias (conforme definido na Cláusula 5.1 
abaixo). 1 Objeto: 1.1 Este Protocolo e Justificação tem como objeto estabelecer as bases da proposta de cisão 
parcial da Cindida, com a subsequente incorporação da totalidade do Acervo Cindido (conforme definido na 
Cláusula 4.2 abaixo) pela Incorporadora, nos termos dos artigos 227 e 229 da Lei das Sociedades por Ações 
(“Operação”), a ser submetida às Aprovações Societárias. 2 Justificação da Operação: 2.1 A Operação visa a 
viabilizar a reorganização societária e patrimonial de subsidiárias diretas e indiretas da AES Tucano Holding I S.A. 
(“AES Tucano”), de modo a distribuir determinados ativos atualmente detidos pela Cindida para a Incorporadora, 
que, nesta data, é uma subsidiária integral diretamente detida pela Potengi Holdings S.A. (“Potengi”) e indiretamente 
detida pela AES Tucano. 3 Efeitos da Operação: 3.1 Capital Social das Partes: 3.1.1 Capital Social da Cindida. 
Na presente data, o capital social da Cindida, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$3.501.000,00 
(três milhões, quinhentos e um mil reais), representado por 3.501.000 (três milhões, quinhentas e uma mil) ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, integralmente detidas pela AES Tucano. 3.1.2 Capital Social da 
Incorporadora. Na presente data, o capital social da Incorporadora, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), representado por 610.000 (seiscentas e dez mil) ações ordinárias, todas 
nominativas, sem valor nominal, integralmente detidas, diretamente, pela Potengi e, indiretamente, pela AES Tucano. 
3.2 Redução de Capital da Cindida. A Operação, caso aprovada, resultará na redução do capital social da Cindida 
no valor de R$146.540,59 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), 
equivalente ao valor contábil do Acervo Cindido, sem cancelamento de ações de emissão da Cindida. 3.2.1 
Alteração do Estatuto Social. Em decorrência da redução do capital social da Cindida decorrente da Operação, a 
redação do caput do artigo 5o do estatuto social da Cindida deverá ser alterada para refletir a seguinte nova redação: 
“Artigo Quinto. O capital social da Companhia é de R$3.354.459,41 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) representado por 3.501.000 (três milhões, 
quinhentas e uma mil) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 3.3 Aumento de Capital da 
Incorporadora e Relação de Substituição. A Operação, caso aprovada, resultará no aumento do capital social da 
Incorporadora no valor de R$146.540,59 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e 
nove centavos), equivalente ao valor contábil do Acervo Cindido, mediante a emissão de 146.540 (cento e quarenta 
e seis mil, quinhentas e quarenta) ações pela Incorporadora, a serem atribuídas à Potengi, na qualidade de acionista 
única da Incorporadora. 3.3.1 Tendo em vista que, nesta data, as Partes e a Potengi são subsidiárias integrais 
detidas direta ou indiretamente, conforme o caso, pela AES Tucano, embora o Acervo Cindido seja transferido à 
Incorporadora, a Operação não resultará em alteração no patrimônio líquido da AES Tucano, tendo em vista que o 
respectivo patrimônio líquido da Cindida, incluindo o Acervo Cindido, da Incorporadora e da Potengi já está 
integralmente refletido no patrimônio líquido da AES Tucano, em decorrência do método da equivalência patrimonial, 
nos termos dos artigos 248 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações. 3.3.2 As novas ações da Incorporadora 
serão totalmente subscritas pela Potengi e integralizadas mediante a contribuição do Acervo Cindido, sendo que tais 
ações terão os mesmos direitos e benefícios atualmente decorrentes das ações ordinárias de emissão da 
Incorporada, não resultando a emissão e subscrição das referidas ações em qualquer modificação aos direitos de 
voto, dividendos ou quaisquer outros direitos políticos ou patrimoniais atualmente decorrentes das ações ordinárias 
de emissão da Cindida, participando a Potengi integralmente de todos os seus benefícios, inclusive dividendos e 
remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Incorporadora após a conclusão da Operação. 3.3.3 
Alteração do Estatuto Social. Em decorrência do aumento do capital social da Incorporadora decorrente da 
Operação, a redação do caput do artigo 5o do estatuto social da Incorporadora deverá ser alterada para refletir a 
seguinte nova redação: “Artigo Quinto. O capital social da Companhia é de R$756.540,59 (setecentos e cinquenta 
e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) representado por 756.540 (setecentas e 
cinquenta e seis mil, quinhentas e quarenta) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 3.4 
Cisão sem Solidariedade. Em conformidade com o disposto no artigo 233, parágrafo único, da Lei das Sociedades 
por Ações, a cisão parcial da Cindida será realizada sem solidariedade, de maneira que Incorporadora será 
responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação ao Acervo Cindido. 4 Data-Base, 
Avaliação e Variações Patrimoniais: 4.1 Data-Base. Para fins da Operação, a avaliação dos elementos 

patrimoniais que compõem o Acervo Cindido foi realizada com base em seu valor contábil em 31 de outubro de 2021 
(“Data-Base”). 4.2 Acervo Cindido. Em decorrência da Operação, o acervo cindido da Cindida, composto pelos 
elementos patrimoniais descritos no Laudo de Avaliação (conforme definido na Cláusula 4.3 abaixo) (“Acervo 
Cindido”), será vertido e incorporado pela Incorporadora. 4.3 Avaliação. Em atendimento à Lei das Sociedades por 
Ações, a Operação será processada com a avaliação do Acervo Cindido, de acordo com o critério de valor contábil, 
com base em balanço patrimonial da Cindida levantado na Data-Base. Os administradores das Partes contrataram 
a APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua do 
Passeio, n° 62, 6o andar, Centro, CEP 20021- 290, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 08.681.365/0001-30, registrada no 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o n° 005112/O-9 (“Avaliadora”), sendo certo que a 
nomeação da Avaliadora deverá ser ratificada no âmbito das Aprovações Societárias, nos termos do artigo 227, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, para proceder à elaboração do laudo de avaliação e determinar o 
valor contábil do Acervo Cindido, que consta do Anexo 4.3 a este Protocolo e Justificação (“Laudo de Avaliação”). 
4.3.1 Declarações da Avaliadora. A Avaliadora declarou (i) não existir qualquer conflito ou comunhão de interesses, 
atual ou potencial, com as Companhias, com seus acionistas, ou, ainda, no tocante à própria Reorganização;  
e (ii) não terem as Partes, seus acionistas e/ou administradores, direcionado, limitado, dificultado ou praticado 
quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, 
bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das suas conclusões. 4.4 Variações 
Patrimoniais. Caso a proposta de Cisão Parcial seja aprovada, a Incorporadora absorverá e registrará diretamente 
em suas demonstrações financeiras as variações patrimoniais relativas ao Acervo Cindido entre a Data-Base e a 
data da efetiva incorporação do Acervo Cindido pela Incorporadora. 5 Aprovações Societárias: 5.1 A efetivação da 
Operação dependerá dos seguintes atos, todos interdependentes, que deverão ser coordenados a fim de ocorrerem 
todos na mesma data (em conjunto, “Aprovações Societárias”): (i) Assembleia Geral Extraordinária da Cindida 
para, nesta ordem, deliberar sobre: (i) aprovação deste Protocolo e Justificação; (ii) ratificação da nomeação e 
contratação da Avaliadora, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) aprovação do Laudo de 
Avaliação; (iv) aprovação da Operação, nos termos deste Protocolo e Justificação, incluindo a cisão parcial da 
Cindida, com a consequente redução do capital social da Cindida e a respectiva alteração do estatuto social da 
Cindida; e (v) a autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da Cindida, de todas as medidas 
necessárias à consumação da Operação; e (ii) Assembleia Geral Extraordinária da Incorporadora para, nesta 
ordem, deliberar sobre: (i) aprovação deste Protocolo e Justificação; (ii) ratificação da nomeação e contratação da 
Avaliadora, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) aprovação do Laudo de Avaliação;  
(iv) aprovação da Operação, nos termos deste Protocolo e Justificação, incluindo a incorporação do Acervo Cindido 
pela Incorporadora, com o consequente aumento do capital social da Incorporada e a respectiva alteração do 
estatuto social da Incorporadora; e (v) a autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da 
Incorporadora, de todas as medidas necessárias à consumação da Operação. 6 Direito de Recesso e Avaliação 
a Preço de Mercado: 6.1 Direito de Recesso. Não se aplicam as disposições relativas ao direito de recesso e, por 
consequência, de valor de reembolso aos acionistas das Partes, tendo em vista que, na data das Aprovações 
Societárias, (i) AES Tucano será a acionista única da Cindida; e (ii) a Potengi será a acionista única da Incorporadora, 
de modo que a aprovação da Operação, no âmbito das Aprovações Societárias, dependerá necessariamente do 
voto favorável do acionista que representa a totalidade do capital social de cada uma das Partes. Nesse sentido, em 
caso de aprovação da Operação, no âmbito das Aprovações Societárias, não haverá quaisquer acionistas 
dissidentes de quaisquer das Partes. 6.2 Avaliação a Preço de Mercado. Tendo em vista que, na presente data, 
embora as Partes sejam sociedades sob controle comum direta ou indiretamente da AES Tucano, não existe relação 
de controle da Cindida pela Incorporadora nem existem eventuais acionistas não controladores diretos de quaisquer 
das Partes, as disposições do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações não são aplicáveis à Operação.  
7 Disposições Gerais: 7.1 A eventual declaração, por qualquer tribunal, de nulidade ou ineficácia de qualquer das 
avenças contidas neste Protocolo e Justificação não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão 
integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a ajustar-se 
validamente para obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz. 7.2 Caberá 
às administrações das Partes praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação da Operação, 
incluindo, mas a tanto não se limitando, o arquivamento e a publicação de todos os atos relativos à Operação, bem 
como realizar os registros necessários perante as repartições federais, estaduais e municipais competentes. 7.3 Os 
custos e despesas decorrentes da implementação da Operação, incluindo, sem limitação, os relacionados à 
contratação da Avaliadora para a preparação do Laudo de Avaliação, serão de responsabilidade da Incorporadora. 
7.4 A falta ou o atraso de qualquer das Partes em exercer qualquer de seus direitos neste Protocolo e Justificação 
não deverá ser considerado como renúncia ou novação e não deverá afetar o subsequente exercício de tal direito. 
Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada e por escrito. 7.5 O presente 
Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito e de comum acordo entre as 
Partes. 7.6 O presente Protocolo e Justificação foi e os demais documentos aplicáveis à Operação serão 
disponibilizados aos respectivos acionistas das Partes, na sede social de cada uma das Partes. 7.7 Este Protocolo 
e Justificação será interpretado e regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 7.8 As Partes concordam que 
qualquer disputa resultante deste ou relacionada a este Protocolo e Justificação, incluindo sem limitação disputa 
relativa a sua existência, validade, eficácia, interpretação, execução ou término, que não possa ser solucionada 
amigavelmente dentro de um prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, será dirimida por arbitragem a ser 
administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 (“Câmara de Arbitragem”), de acordo com seu 
regulamento em vigor na data de instauração da arbitragem, servindo este item como cláusula compromissória para 
efeito do que dispõe o artigo 4o, parágrafo 1º, da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada. A 
administração e o correto desenvolvimento do procedimento Arbitral, da mesma forma, caberão à Câmara de 
Arbitragem. As Partes reconhecem que a obrigação de buscar uma resolução amigável não impede o imediato 
requerimento da arbitragem se qualquer das Partes entender que o acordo não é possível. 7.8.1 O tribunal Arbitral 
será composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um deles nomeado pela(s) Parte(s) com intenção 
de instituir, outro pela(s) outra(s) Parte(s) e o terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral, pelos 
árbitros nomeados pelas Partes. No caso de uma das Partes não nomear um árbitro ou no caso de os árbitros 
nomeados não chegarem a um consenso quanto ao terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara de Arbitragem 
a sua nomeação no menor prazo possível. 7.8.2 As Partes reconhecem que qualquer ordem, decisão ou 
determinação Arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante das Partes e de 
seus sucessores, que se obrigam a cumprir o determinado na sentença Arbitral, independentemente de execução 
judicial. 7.8.3 Não obstante o disposto acima, cada Parte permanece com o direito de requerer medidas judiciais 
para (i) obter quaisquer “medidas de urgência” que se façam necessárias previamente à constituição do Tribunal 
Arbitral, e tal medida não será interpretada como uma renúncia ao procedimento Arbitral pelas Partes; (ii) executar 
qualquer decisão Arbitral, incluindo o laudo Arbitral final; e (iii) para garantir a instauração do Tribunal Arbitral. Para 
tanto, as Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 7.8.4 A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 7.8.5 A 
arbitragem será realizada em língua portuguesa. 7.8.6 A disputa será decidida de acordo com as leis brasileiras, 
sendo vedado o julgamento por equidade. 7.8.7 A arbitragem será sigilosa. As Partes se obrigam a não divulgar 
informações e documentos da arbitragem. A divulgação poderá ser realizada se (i) o dever de divulgar decorrer da 
lei; (ii) for determinada por autoridade administrativa ou judicial; ou (iii) for necessária para a defesa dos interesses 
da Parte. 7.9 Todos os signatários reconhecem que este Protocolo e Justificação tem plena validade em formato 
eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando, os 
signatários, à vista do disposto no artigo 6o do Decreto n° 10.278, de 18 de março de 2020, que qualquer um dos 
meios elencados a seguir é um meio escolhido de mútuo acordo por todas as partes como apto a comprovar autoria 
e integridade do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse: (i) assinatura deste 
instrumento em meio eletrônico na plataforma DocuSign, Certisign ou afins; ou (ii) qualquer forma de comprovação 
de consentimento das partes ou de seus representantes legais, ainda que não ocorra via certificados eletrônicos 
emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (“ICP-Brasil”). Todas as assinaturas apostas 
a este Protocolo e Justificação em meio eletrônico, na forma prevista nesta Cláusula 7.9, e ainda que não se trate 
de certificados eletrônicos emitidos pela ICP- Brasil, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001, têm plena validade e são suficientes para a autenticidade, integridade, existência e 
validade deste Instrumento. As Partes reconhecem que este e qualquer outro documento a ele relacionado poderão 
ser assinados eletronicamente, de forma manuscrita ou por ambas as modalidades no mesmo documento.  
8 Conclusão: 8.1 Em face dos elementos expostos, as administrações das Partes entendem que a Operação 
atende aos interesses das Partes e de seus respectivos acionistas, motivo pelo qual recomenda a sua implementação. 
E por estarem assim justa e contratadas, as Partes celebram eletronicamente o presente Protocolo e Justificação, 
reputando-se plenamente válido, em todo o seu conteúdo, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas. Lajes, 31 de janeiro de 2022. Ventos de São Ricardo Energias Renováveis S.A. - Nome: Clarissa Della 
Nina Sadock Accorsi, Cargo: Presidente; Nome: Carlos Renato Xavier Pompermaier, Cargo: Diretor. Ventos de 
São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. - Nome: Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Cargo: Diretora; Nome: 
Carlos Renato Xavier Pompermaier, Cargo: Diretor. Testemunhas: Nome: Andrea Conti de Luzia Pissolito -  
RG: 27064126 SSP/SP - CPF/ME: 300.329.778-32; Nome: Marcela Santana dos Santos - RG: 39.539.69-7 SSP/
SP - CPF/ME 379.917.198-39. JUCERN -  Certifico o Registro em 18/03/2022 sob nº 20220149542. Protocolo: 
220149542 de 09/03/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.
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