
 

 
 

 
 
 
 

SLC AGRÍCOLA S.A. 
CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55  

NIRE 43.300.047.521 
 

TERRA SANTA AGRO S.A.  
CNPJ/MF 05.799.312/0001-20  

NIRE 35.300.380.657 
 

AVISO AOS ACIONISTAS 
 

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DA REDUÇÃO DE CAPITAL DA TERRA SANTA E DA 
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA TERRA SANTA PELA SLC 

 
A SLC Agrícola S.A. (“SLC”) e a Terra Santa Agro S.A. (“Terra Santa”, e conjunto com SLC, 
“Companhias”), considerando que, na presente data, foi divulgado Fato Relevante das 
Companhias informando o cronograma de consumação da incorporação de ações da Terra Santa 
pela SLC (“Incorporação de Ações”) e eficácia da redução de capital da Terra Santa aprovada em 
29 de abril de 2021, equivalente ao valor patrimonial contábil do investimento detido pela 
Companhia na Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Redução de Capital” e “TS Agro”, 
respectivamente), tendo em vista a obtenção do registro de companhia aberta da TS Agro e a 
ausência de oposição de credores no prazo legal e o cumprimento das demais condições 
suspensivas, comunicam aos Senhores Acionistas o que segue: 
 
A. Investidores Residentes  
  
Os potenciais ganhos auferidos por acionistas da Terra Santa (“Acionistas Terra Santa” ou 
individualmente “Acionista Terra Santa”) que sejam residentes no Brasil, incluindo pessoas 
físicas e jurídicas, fundos de investimentos e outras entidades, em decorrência da Incorporação 
de Ações e da Redução de Capital poderão se sujeitar à incidência de imposto de renda e de 
outros tributos, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada categoria 
de investidor, devendo esses investidores consultarem seus assessores sobre a tributação 
aplicável e se responsabilizarem pelo eventual recolhimento do referido imposto.  
  
B. Investidores Não Residentes  
  
Quanto aos Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil, nas hipóteses e condições descritas 
abaixo, será realizada a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) relativo a 
eventuais valores de ganhos de capital realizados na Redução de Capital e/ou na Incorporação 
de Ações, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada investidor, 
conforme descrito a seguir: 
 
1.  Custo de Aquisição das Ações e Residência Fiscal 
 
Com o intuito de permitir a apuração correta do eventual montante a ser tributado na Redução 
de Capital e na Incorporação de Ações, conforme o caso, as Companhias solicitam aos Acionistas 
Terra Santa não residentes no Brasil que preencham e entreguem eletronicamente à Terra 
Santa, diretamente ou por meio de seus agentes de custódia, até 26 de julho de 2021, a planilha 
modelo constante do Anexo a este Aviso aos Acionistas, contendo informações sobre o custo 
de aquisição das ações de que são titulares, bem como sobre sua residência fiscal.   
 



 

Tendo em vista que a Redução de Capital e a Incorporação de Ações serão consumadas em 1º. 
de agosto de 2021, com base na posição acionária da Terra Santa no encerramento do pregão 
de 30 de julho de 2021  (“Data de Corte”), os Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil que 
sejam titulares de ações da Terra Santa na Data de Corte, diretamente ou por meio de seus 
agentes de custódia e que não tenham enviado a planilha no prazo fixado no parágrafo acima 
ou tenham negociado com ações de sua titularidade após o envio, deverão preencher e entregar 
eletronicamente à Terra Santa, até as 18h00 do dia 1º de agosto de 2021, a planilha modelo 
constante do Anexo, contendo informações sobre o custo de aquisição das ações de que são 
titulares, bem como sua residência fiscal, ambos na Data de Corte.  
 
As Companhias requerem ainda que os Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil, 
diretamente ou por meio de seus agentes de custódia, quando do envio da planilha constante 
do Anexo, declarem expressamente que as informações apresentadas refletem os dados 
constantes em documentação e registros idôneos apresentados pelos Acionistas Terra Santa 
não residentes no Brasil por eles representados, fornecendo documentação pertinente que 
comprove o custo das ações fornecido. 
 
As Companhias utilizarão as informações que lhes forem fornecidas pelos investidores não 
residentes ou por seus agentes de custódia para cálculo do ganho de capital, sendo tais 
acionistas da Terra Santa responsáveis pela veracidade e completude de tais informações.  
 
A planilha modelo constante do Anexo a este Aviso aos Acionistas deverá ser enviada por e-
mail ao seguinte endereço: ri@tsagro.com, para a Terra Santa; e ri@slcagricola.com.br para a 
SLC.  
 
 
2.  Tratamento Tributário da Redução de Capital 
 
Nas hipóteses e condições descritas abaixo, a Terra Santa, na qualidade de responsável 
tributária, fará o recolhimento do IRRF relativo a ganho de capital realizado na Redução de 
Capital pelos Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil, com base nas alíquotas indicadas 
no item 4 abaixo.  
 
O ganho de capital corresponderá à diferença positiva entre o valor total atribuído a cada 
Acionista Terra Santa, equivalente ao valor a ele restituído na Redução de Capital por meio da 
entrega de ações da TS Agro; e o custo de aquisição das ações da Terra Santa desse Acionista 
Terra Santa não residente no Brasil.  
 
 
3.  Tratamento Tributário da Incorporação de Ações 
 
Nas hipóteses e condições descritas abaixo, a SLC fará o recolhimento do IRRF relativo a ganho 
de capital realizado na Incorporação de Ações, também com base nas alíquotas indicadas no 
item 4 abaixo.  
 
O ganho de capital corresponderá à diferença positiva entre o preço de emissão das ações da 
SLC entregues ao Acionista Terra Santa não residente nos termos do Protocolo e Justificação; e 
o custo de aquisição das ações da Terra Santa desse Acionista Terra Santa não residente no 
Brasil, após dedução do custo de aquisição já utilizado no cálculo do ganho de capital da Redução 
de Capital. 
 
 



 

4.  Alíquotas 
 
Para os Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil que operem nos termos da Resolução 
CMN 4.373/14 serão aplicadas as seguintes alíquotas:  
 

• 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de acionista que seja residente em país ou 
dependência com tributação favorecida, nos termos da legislação e regulamentação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil em vigor; ou  

 

• 15% (quinze por cento) nos demais casos. 
 
Para os demais Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil: 
 

• 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de acionista que seja residente em país ou 
dependência com tributação favorecida, nos termos da legislação e regulamentação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil em vigor; ou  

 

• as seguintes alíquotas, previstas no artigo 21 da Lei 8.981/1995, com redação dada pela 
Lei 13.259/2016: 

 
a. 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  
 

b. 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos 
que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);  

 
c. 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e 
 

d. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos 
que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  

 
5.  Informações Gerais  
 
As Companhias, nos termos determinados pela legislação e a regulamentação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil: (i) considerarão igual a zero o custo de aquisição para os Acionistas 
Terra Santa não residentes no Brasil que não encaminharem o valor do custo de aquisição das 
ações da Terra Santa nos prazos indicados no item 1 acima; e (ii) aplicarão a alíquota de 25% 
sobre os ganhos dos Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil que nos mesmos prazos 
deixarem de informar o seu país ou dependência de residência ou domicílio fiscal.  
 
As Companhias não serão responsáveis, em nenhuma hipótese, perante os Acionistas Terra 
Santa não residentes no Brasil na Data de Corte, por qualquer ajuste posterior e/ou restituição 
de valor pago a maior. 
 
No caso de recolhimento do IRRF devido pelo Acionista Terra Santa não residente no Brasil, 
conforme o caso, em montante coerente com as informações e documentos apresentados, as 
Companhias reservam-se o direito de cobrar o reembolso do montante do IRRF recolhido em 
nome tal acionista. Na hipótese de inadimplemento de tal acionista da obrigação de reembolso, 
as Companhias reservam-se também o direito de compensar o montante do IRRF 



 

eventualmente recolhido pela companhia com quaisquer créditos contra ele detidos, incluindo, 
sem limitação, o valor de quaisquer dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outros 
proventos que venham a ser declarados e/ou pagos pela TS Agro e pela SLC a qualquer tempo.  
  
Ademais, na eventualidade de autuação fiscal contra as Companhias relativa ao IRRF 
considerado devido na Redução de Capital e/ou na Incorporação de Ações, dentro dos prazos 
previstos no Código Tributário Nacional – CTN, as Companhias se reservam o direito de cobrar 
dos Acionistas Terra Santa não residentes no Brasil na Data de Corte, a qualquer tempo, o 
reembolso dos respectivos valores de IRRF, acrescidos de multa e encargos moratórios, 
conforme exigido pelas autoridades fiscais. 
 
 
 

Porto Alegre, 16 de julho de 2021. 

 

Diretoria de Relações com Investidores  

SLC Agrícola S.A. 

 

São Paulo, 16 de julho de 2021. 

  

Diretoria de Relações com Investidores 

Terra Santa Agro S.A. 

  



 

 
 
 

ANEXO  
  

Custo de Aquisição das Ações e Residência Fiscal  

  
*As Companhias solicitam que as informações acima sejam encaminhadas em formato .xls (Arquivo Excel).  

 
 

NOME CPF/CNPJ LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

FISCAL 

ENQUADRAMENTO 
NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO CMN 

4.373/14  
 

QUANTIDADE 
DE AÇÕES 

CUSTO DE 
AQUISIÇÃO  

 

  (país) (sim/não)  
 

  


