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Dívida pública 
tem redução de 
quase R$ 70 bi
Tesouro resgata 
títulos prefixados e 
aumenta parcela  
dos papéis com  
juros variáveis

A Dívida Pública Federal (DPF) 
começou o ano R$ 69 bilhões me-
nor do que terminou em 2018. A 
queda de 1,77% reduziu o débito 
para R$ 3,808 trilhões, informou 
a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), do Ministério da Economia.

O Tesouro resgatou R$ 147,78 
bilhões e emitiu novos títulos que 

somaram R$ 61,78 bilhões. O saldo 
foi um resgate líquido de R$ 85,99 
bilhões, mas foram incorporados à 
dívida juros no valor de R$ 17,45 
bilhões.

De acordo com o coordenador-
geral de Operações da Dívida Pú-
blica, Luís Felipe Vital, 97% dos 
recursos resgatados se referem a tí-
tulos prefixados, cuja taxa de juros 
é definida no momento da emissão 
e não varia ao longo do tempo.

“Nós tivemos um vencimento 
bastante expressivo, das Letras do 
Tesouro Nacional (LTN) de janei-
ro de 2019, que somou cerca de R$ 
100 bilhões”, explicou. Com os ju-
ros em queda, a retirada de títulos 
antigos prefixados deve ajudar a 
diminuir os gastos com a dívida.

A participação dos papéis prefi-
xados no débito caiu de 33%para 
30,9%. Os títulos corrigidos por 
taxas flutuantes tiveram aumento 
de participação e representam hoje 
36,9% do total.

Os fundos de investimento se-
guem como principais detentores 
da Dívida Pública Federal, com 
27,1% de participação no estoque. 
Os fundos de previdência (25%) e 
as instituições financeiras (22%) 
aparecem em seguida, na lista de 
detentores da dívida. Os investi-
dores não residentes apresentaram 
aumento de participação, atingindo 
11,8% em janeiro. Os demais gru-
pos somam 14,1% de participação.

Esse ano, a DPF deverá ficar en-
tre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões.

Governo Benjamin Button: gestão
Bolsonaro já começa desgastada

O início do Governo Bolso-
naro é considerado positivo por 
38,9% dos brasileiros e negativo 
para 19%; a gestão é avaliada 
como regular por 29%, e 13,1% 
não souberam responder. O re-
sultado da 143ª rodada da pes-
quisa da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) mostra um 
resultado pior do que no final do 
primeiro Governo Dilma.

Em 2014, mesmo após o des-
gaste do mensalão, do início 
da Lava Jato e dos protestos de 
2013, a avaliação positiva do 
Governo Dilma era de 41%, su-
perior à de Bolsonaro, que mal 
completou 60 dias de mandato e 
deveria carregar uma expectati-
va positiva.

Quando os números são com-
parados com os meses iniciais 
dos governos Lula e do primeiro 
Governo Dilma, a diferença fica 
ainda mais gritante. Em janeiro 
de 2003, embora houvesse gran-
de desconfiança com a gestão 
do PT, Lula tinha uma avalia-
ção positiva de 56,6%, regular 

de 17,7% e negativa de apenas 
2,3%.

Em abril de 2007, primeira pes-
quisa realizada durante o segundo 
Governo Lula, a avaliação positiva 
somava 49,5%, a regular, 34,3%, e 
a negativa, 14,6%.

A primeira gestão de Dilma 
Rousseff tinha avaliação positiva 
de 61,3% dos brasileiros (agos-
to de 2011, primeira pesquisa 
CNT do novo governo), regular 
de 26,2% e negativa de 7,5%. O 
segundo governo da presidente 
do PT começou sob fogo cerrado 
de críticas – o chamado “terceiro 
turno das eleições” – que acabou 
levando ao impeachment e ao 
Governo Temer, o mais impopu-
lar da história recente do país.

A pesquisa CNT foi feita em 
parceria com o Instituto MDA. 
Foram ouvidas 2.002 pessoas em 
137 municípios de 25 unidades 
federativas nas cinco regiões do 
país, de 21 a 23 de fevereiro. A 
margem de erro é de 2,2 pontos 
percentuais com 95% de nível de 
confiança.

Aneel quer aumentar valor de  
tarifa extra nas contas de luz

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) quer reajustar o 
preço das bandeiras tarifárias ama-
rela e vermelha, nos patamares 1 e 
2. A iniciativa consta de uma pro-
posta de consulta pública anuncia-
da nesta terça-feira pela agência 
reguladora. A consulta ficará aberta 
entre 27 de fevereiro a 1º de abril.

O sistema de bandeiras tarifárias 
foi criado para sinalizar aos con-
sumidores os custos reais da gera-
ção de energia elétrica. A adoção 
de cada bandeira, nas cores verde 
(sem cobrança extra), amarela e 
vermelha (patamar 1 e 2), está re-
lacionada aos custos da geração de 
energia elétrica.

Na amarela, há o acréscimo de 
R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-
hora). Na vermelha, no patamar 1, 
o adicional nas contas de luz é de 
R$ 3 a cada 100 kWh; já no 2, o 
valor extra sobe para R$ 5.

Pela proposta, os custos adicio-
nais com as bandeiras tarifárias 
serão reajustados entre maio desse 
ano e abril de 2020. Com isso, o 
adicional da bandeira amarela pode 
passar de R$ 1 para R$ 1,50 a cada 
na kWh; de R$ 3 para R$ 3,50 na 
vermelha patamar 1 e de R$ 5 para 
R$ 6 no patamar 2. Os valores pro-
postos pela área técnica da Aneel 
ainda podem ser alterados até o fi-
nal da consulta.

Sobrevivência explica alta  
do empreendedorismo

Dois em cada cinco brasileiros 
entre 18 e 64 anos estavam à fren-
te de uma atividade empresarial ou 
tinham planos de ter um negócio. 
Isso significa que cerca de 52 mi-
lhões de brasileiros em idade pro-
dutiva estavam envolvidos com 
alguma atividade empreendedora 
no ano passado, mostra a pesquisa 
GEM – Global Entrepreneurship 
Monitor, realizada em 49 países.

Contudo, o termo “empreende-
dorismo” deveria ser substituído 
por “gestão da sobrevivência”, su-
gere a Fundação Perseu Abramo 
(FPA). Segundo a entidade, jor-
nadas longas, péssimas condições 
de trabalho, pouquíssimos direitos 
assegurados e insegurança sobre o 

futuro são as dificuldades aponta-
das por trabalhadores informais, 
que vivem sob a ótica do “incentivo 
empreendedor”.

O incentivo para que o traba-
lhador se torne “empreendedor” é 
um meio para formalizar a preca-
rização do trabalho, aponta estu-
do publicado pela FPA, que ouviu 
manicures, domésticas, motoboys, 
ambulantes, costureiras e trabalha-
dores do setor de construção civil.

“Esse discurso do tal empreen-
dedorismo é mais uma forma da 
precarização do trabalho. Isso se 
dá para os trabalhadores das peri-
ferias, que estão longe dos centros 
comerciais e precisam lidar com o 
mercado de trabalho sem nenhum 

direito. Esse discurso do empre-
endedor é para que o Estado não 
tenha responsabilidade sobre polí-
ticas públicas de emprego e renda”, 
explica a cientista social e coorde-
nadora executiva da pesquisa, Léa 
Marques, em entrevista à RBA.

Outro aspecto levantando pela 
pesquisa é de que a figura do Mi-
croempreendedor Individual (MEI) 
funciona mais como veículo de in-
formalização do que de formaliza-
ção do trabalho. “As manicures e os 
motoboys viraram MEI. Estão for-
malizando a informalidade. O mer-
cado se apropriou dessa brecha para 
precarizar mais o trabalho”, critica a 
socióloga Ludmila Costhek Abílio, 
supervisora da pesquisa.

Cabral admite propinas e incrimina Pezão e Paes
O ex-governador do Rio de Ja-

neiro Sérgio Cabral admitiu nesta 
terça-feira, pela primeira vez ofi-
cialmente, o recebimento de propi-
na ao longo de sua carreira política. 
Ele prestou depoimento perante o 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal.

Perguntado por Bretas por que 
havia mudado de idéia, Cabral res-
pondeu que a decisão foi fruto de 
reflexões feitas durante todo o tem-
po em que está preso. “Dois anos e 
três meses preso, conversando co-
migo e (com) minha consciência, 
tudo o que minha família tem pas-
sado. Em nome da minha família e 
da história, resolvi falar a verdade.”

Em seguida, Bretas perguntou 
sobre a Operação Fatura Expos-
ta, que investigou o pagamento de 
propinas na área da saúde, incluin-
do o Instituto Nacional de Trauma-
tologia e Ortopedia (Into), na época 
dirigido pelo médico Sergio Côrtes, 

que foi secretário estadual de Saú-
de de 2007 a 2013, no governo de 
Cabral.

“Sérgio Côrtes (eu) conheci em 
2004 no Senado. Em 2006, Côr-
tes era coordenador do Into. Antes 
de assumir, eu fiz a primeira ação 
grave para um chefe de Estado. 
Apresentei o (empresário) Arthur 
Soares. Ele havia me ajudado em 
campanhas em caixa 2. Eu disse 
ao Côrtes que íamos combinar uma 
propina: ‘3% para mim e 2% para 
você’. O Côrtes se sentiu muito à 
vontade para me introduzir (apre-
sentar) o Miguel Iskin (empresário 
da área de equipamentos médicos, 
também condenado por corrup-
ção).”

O juiz Marcelo Bretas pediu a 
Cabral que detalhasse como fun-
cionava o grupo político em sua 
administração, e o ex- governador 
respondeu: “Tinha o Regis Ficht-
ner, que cuidava da parte técnica. 

Ele é um homem rico hoje. O Car-
los Miranda tinha uma promessa de 
eu dar US$ 7 milhões. O Fichtner 
era responsável pelo arcabouço 
jurídico. Recebia propinas, assim 
como o Côrtes.”

Ele citou ainda o então vice-
governador e secretário de Obras, 
Luiz Fernando Pezão, entre os que 
recebiam propinas. “Para o Pezão, 
eram cerca de R$ 150 mil por mês. 
O Eduardo Paes, como meu secre-
tário de Esportes, jamais recebeu 
benefícios. Mas recebeu doações 
do Iskin e do Arthur Soares para 
sua campanha (à Prefeitura do Rio 
de Janeiro).”

A mudança de postura de Cabral 
reflete a troca dos responsáveis por 
sua defesa, que era feita pelo advo-
gado Rodrigo Roca, substituído re-
centemente por Marcio Delambert, 
com objetivo de diminuir o total 
das penas impostas a ele, que já 
chega a 200 anos de prisão.
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Novos alvos da banca: militares, magistrados e promotores
Vivemos a guerra híbrida 

do sistema financeiro inter-
nacional contra a humanida-
de. Os argumentos são en-
volvidos nas mais atraentes 
embalagens e se apresentam 
sempre a favor da banca, 
como abrevio este sistema 
demolidor.

Pelas redes sociais foi di-
vulgada a seguinte tabela de 
valores médios de aposenta-
dorias, onde logo encontra-
mos inconsistências, inco-
erências, além da anônima 
autoria. É o fake da banca 
em ação. Com que propósi-
to?

 Eis a tabela:
INSS: R$ 1.240,00
Por Tempo de 
Contribuição: R$ 1.944,67
Executivo: R$ 7.583,00
Militares: R$ 9.597,00
Ministério
Público: R$ 18.053,00
Judiciário: R$ 26.302,00
Legislativo: R$ 28.547,00

O que esconde este es-
forço para o desmanche 
da Previdência Pública no 
Brasil? Esopo, na conhe-
cida fábula O Lobo e O 
Cordeiro, onde todos argu-
mentos lógicos, irrefutáveis, 
desmentem o lobo, traz a se-
guinte moral: o tirano sem-
pre encontrará pretexto para 
sua tirania.

Enganam-se os que ima-
ginam que por estarem, hoje, 
no governo, ficarão isentos 
da voracidade da banca. O 
discurso, a narrativa da ban-
ca busca no fundo das emo-
ções, na ausência da racio-
nalidade e na deturpação dos 
fatos o apoio que prejudicará 
os próprios apoiadores.

Começa com as fatias 
mais fáceis, menos percep-
tíveis da voracidade e, por 
fim, devoram todo cordei-
ro. Rememore, o caro lei-

tor, as campanhas da banca 
nos anos 1990 contra o Es-
tado: um elefante na loja de 
louça.

Primeiro, os agentes da 
banca controlam os orça-
mentos. Tiram a capacidade 
de ação do Estado. Não lhe 
permitem contratar médicos, 
odontólogos, enfermeiros e a 
prestação da saúde fica pre-
cária; não permite contratar 
professores, profissionais 
das diversas áreas, fiscais e, 
ao fim, o tumulto, as irregu-
laridades começam a surgir 
no Estado. Jamais se atribui 
à corrupção, própria da ban-
ca em todo mundo, que ob-
tém isenção tributária sobre 
seus lucros, vantagens fis-
cais para importar ou expor-
tar e, ao fim, o perdão bilio-
nários das dívidas, deixando 
o Estado sem recursos.

E sem recursos, o Estado 
cai na segunda armadilha da 
banca: a dívida. Foi assim 
que toda construção impor-
tantíssima, fundamental para 
um Estado Soberano, do Go-
verno Geisel foi destruída 
nos governos seguintes.

E é assim que a maior 
ou das maiores revoluções 
sociais do Brasil contempo-
râneo, a Previdência Rural, 
aprovada nos governos Mé-
dici e Geisel – Lei Comple-
mentar 11 de 1971, Decretos 
71.498, de 1972, e 75.208, 
de 1975 – está por ser des-
truída nesta contrarreforma 
encaminhada ao Congresso 
Nacional.

Não são dezenas, mas 
centenas, talvez milhares de 
municípios brasileiros que 
têm na Previdência Pública, 
majoritariamente oriunda da 
Previdência Rural, a renda 
que movimenta a vida mu-
nicipal.

Depois virá a terceira par-
te, como já demonstra a ta-
bela que coloquei no início 

deste artigo. Avançará pelas 
aposentadorias e pensões 
dos militares, dos magistra-
dos e membros do Ministé-
rio Público.

Uma intensa propagan-
da precederá o encaminha-
mento desta “reforma”, “in-
dispensável para o Brasil 
crescer”(sic). E terá apoio, 
até por vingança, de todos 
que já foram tungados pelos 
parlamentares, pelos mem-
bros do governo que consta-
rão das próximas listas.

Há quase duas décadas 
acompanho a banca. Nos 
primeiros escritos relaciona-
va os que seriam os “donos 
do mundo”, feliz expressão 
de meu mestre e amigo eco-
nomista Marcos Coimbra. 
Eram nomes de famílias 
que enriqueceram por gera-
ções, ora provenientes das 
nobrezas europeias ora dos 
“robber barons” (os barões 
ladrões) estadunidenses. 
Vejamos, como exemplo, o 
nome Rockefeller, criador 
da poderosa Standard Oil, 
cujos descendentes influen-
ciaram políticas nos Estados 
Unidos da América (EUA) e 
internacionais. Onde estão 
os Rockefeller?

Como todos já sabem, a 
banca tem dois objetivos: 
primeiro, apropriar-se de to-
das as rendas, qualquer que 
seja a origem; e segundo, 
promover a permanente con-
centração de renda.

Dentro deste segundo ob-
jetivo, que é, ao fim, autofá-
gico, a banca constituiu as 
empresas de investimentos. 
Assim, ao tempo que dava 
invisibilidade e, eventual-
mente, a morte financeira 
para alguns membros, pos-
sibilitava que o Zé Ninguém 
– nós, caro leitor, e nossos 
amigos – que somos incapa-
zes de aplicar um bilhão de 
dólares, pudéssemos, iludi-

dos por falsas razões, contri-
buir para o enriquecimento 
dos trilionários da banca.

Quantos de vocês ou seus 
conhecidos já perderam di-
nheiro “na bolsa” ou num 
fundo de investimentos? Vo-
cês foram enganados para 
colocar seu dinheiro nas 
mãos de intermediários da 
banca, cuja remuneração de-
pende de quão hábeis foram 
em lhes colocar o arco-íris 
diante dos olhos. Eventuais 
ganhos são a “sorte de prin-
cipiante”, só o continuado 
estudo e o acompanhamento 
dos fluxos financeiros e dos 
interesses da banca podem 
lhes proporcionar algum re-
torno.

Muitas pessoas sensatas, 
sem qualquer filiação polí-
tica ou identificação ideoló-
gica, começam a questionar 
este tipo de democracia que 
só se volta contra o povo. O 
que está acontecendo? Por 
que os eleitos com um dis-
curso, o mudam na prática 
legislativa ou na ação exe-
cutiva?

Um caso atualíssimo, que 
não está nas redes midiáti-
cas, na grande imprensa, nas 
televisões, nem mesmo em 
sites virtuais, com a frequên-
cia que sua importância exi-
giria, é o movimento dos co-
letes amarelos, que começou 
na França, se espalha pela 
Europa, chegando ao Haiti e 
países francófonos.

Tendo início há qua-
tro meses, vem crescendo 
em manifestantes e apoio, 
como nos informa Patrícia 
Vauquier, comentarista na 
França do Duplo Expres-
so (https://duploexpresso.
com/?p=103055), malgrado 
toda repressão selvagem que 
o Governo Macron lhes im-
pinge.

Agora Macron, um ex-
empregado do Banco Ro-

thschild, colocado por ardil 
político no governo francês, 
está buscando rotular nos 
coletes amarelos a pecha 
antissemita. Para os que não 
sabem, há na França rigoro-
sa lei contra discriminação 
racial. É mais uma das tenta-
tivas de dividir ou extinguir 
os gilets jaunes.

Por que esta fúria da ban-
ca? Porque os coletes ama-
relos, que começaram ques-
tionando impostos, já estão 
fazendo as pessoas entende-
rem que as comunicações de 
massa não informam, mas 
doutrinam, escamoteiam a 
verdade dos fatos, são com-
pradas ou contratadas para 
reforçar preconceitos, in-
cutir sentimentos opostos à 
solidariedade e à paz social.

Também, à Sergio Moro, 
Macron impõe a prisão ad-
ministrativa. Não para re-
duzir a violência urbana ou 
a corrupção, que também 
campeia na França, mas para 
tolher, ameaçar as lideranças 
dos coletes amarelos, que já 
tem quatro membros de des-
taque presos.

Possivelmente o prezado 
leitor estará se perguntando: 
teria o Pedro levantado voo? 
Estaria delirando? Não, meu 
caro. Tudo está ligado à ide-
ológica banca e seu projeto 
de domínio mundial, que até 
parece obra de ficção cientí-
fica. Uma distopia como em 
1984, romance de George 
Orwell. Inclusive com a re-
dução para 10% a 15% da 
atual população mundial. É 
um projeto global (globali-
zação financeira), sistêmico, 
que ataca a industrialização 
e todas receitas diferentes 
dos juros.

Os franceses, neste mo-
mento, honrando uma tradi-
ção multissecular da Nação, 
não estão lutando apenas 
contra a elite escravagista 

nacional, mas contra a elite 
que pretende escravizar toda 
reduzida população sobrevi-
vente.

Aqui, o que vemos, é mais 
uma investida contra o fragí-
limo Estado brasileiro que 
sucessivos governantes, da 
banca ou sem se lhe impedir 
atuações, nos conduziram 
desde 1985. Diante desta 
proposta de “reforma” da 
Previdência, que nos levará 
à primeira república, à Re-
pública Velha, sou obrigado 
a concordar que não havia 
diferença entre Bolsonaro e 
Haddad, além do estilo: am-
bos agiriam de acordo com a 
banca.

São privatizações, aliena-
ção do território nacional, 
ausência de auditoria para 
desmascarar a dívida que 
alimenta a banca, e outras 
ações contra os Objetivos 
Nacionais Permanentes do 
Brasil. Neste caso da privati-
zação, da financeirização da 
Previdência: a paz social.

O MONITOR MER-
CANTIL de terça-feira, 
19/2/2019, na matéria que 
entrevista Luis Ricardo Mar-
tins, presidente da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
Fechadas da Previdência 
Complementar (Previdência 
fechada rende 12,13% e já 
representa 13,4% do PIB) 
nos informa que “cerca de 
144 Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(EFPC) apresentaram supe-
rávit, o maior número desde 
2012, e 78 registraram défi-
cit”. O que fará o caro leitor 
se estiver contribuindo para 
uma das deficitárias?

Este tema ainda merecerá 
novos desdobramentos, pois 
interfere em todas as áreas 
de nossas vidas.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

LGPD: uma oportunidade de negócios para as empresas
Muito tem-se falado so-

bre a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), ou em 
outros termos, a versão bra-
sileira da Lei Geral que re-
gulou na União Europeia o 
tratamento de dados pesso-
ais. Aqui no Brasil, ela foi 
promulgada em 14 de agosto 
do ano passado e passará a 
ter eficácia dois anos depois, 
ou seja, em agosto do ano 
que vem.

Nesse período concedido 
pelo legislador para que os 
entes obrigados se preparem 
para cumpri-la, é possível 
esperar não somente muito 
trabalho de departamentos 
jurídicos e de segurança de 
informação, mas também 
muitas dúvidas e desconfian-
ça das áreas de negócio.

Há, via de regra, duas for-
mas de lidar com a imple-
mentação de estratégias para 
cumprimento da LGPD: a 
primeira é justamente achar 
que trata-se de mais uma 
burocracia brasileira para 
inglês ver. Como se fosse 
esse apenas mais um custo 

ou mais uma imposição do 
setor jurídico da empresa 
para estourar os orçamentos 
de projetos.

Já a segunda é entender 
tal custo de adequação como 
um verdadeiro investimento 
e como uma oportunidade 
da empresa nesse período de 
vacatio legis, ou seja, prazo 
que a Lei tem, após a publi-
cação, para entrar em vigor.

Vivemos na era do Big 
Data – é inegável. E nesse 
contexto, a LGPD no Brasil 
ou o General Data Protection 
Regulation, da União Euro-
peia, vêm tanto para proteger 
dados pessoais quanto para 
garantir a livre circulação de-
les, o que é inclusive princípio 
norteador da legislação.

Devemos partir do prin-
cípio que as empresas, inde-
pendentemente do nicho de 
atuação, continuarão cole-
tando dados, traçando perfis 
e comercializando infor-
mações pessoais (o que sim 
deve ser incentivado), mas 
que essas atividades sejam, 
essencialmente, comunica-

das às pessoas físicas titu-
lares de dados e protegidas 
por tecnológicos e inovado-
res programas e softwares 
ou técnicas de criptografia e 
anonimização.

Tanto é verdade que a 
LGPD não tem por objetivo 
frear ou fechar os olhos para 
o tratamento de dados pesso-
ais, que o artigo 7º da referi-
da lei abrange dez diferentes 
possibilidades jurídicas de 
justificar essa atividade. Não 
é necessário sair correndo 
atrás de consentimentos de 
clientes antes de esmiuçar 
as nove outras escusas legais 
que permitem que as empre-
sas continuem exercendo o 
tratamento de dados e que 
esses circulem livremente.

Regulamentar essa ativi-
dade é fomentá-la, e não ir 
na contramão da lei. E é as-
sim que o empresariado deve 
enxergar nela uma oportu-
nidade de negócio que está 
a sua frente. O objetivo da 
LGPD é somente que uma 
dessas justificativas legais 
seja explicitada, de modo 

que os dados coletados com 
base nesses fundamentos se-
jam tratados com segurança. 
Vale ressaltar que segurança 
é confiança, um ativo que, 
literalmente, não há dinheiro 
no mundo que compre.

De tal modo, as empresas 
que entenderam esse recado 
já saíram na frente na corrida 
para ganhar a confiança dos 
clientes e do mercado. Não é à 
toa, portanto, que há cada vez 
mais blogs, índices e portais 
dedicados a elencar o nível 
de confiança do consumidor 
em determinada marca como 
controle de qualidade.

Atualmente, já há empre-
sas nos Estados Unidos e na 
União Europeia que optaram 
por levantar a bandeira da 
Lei de Proteção de Dados 
para enaltecer os princípios 
mais primordiais de priva-
cidade e segurança que uti-
lizam.

A Apple, por sua vez, não 
perdeu tempo em publicar 
uma carta na revista Time 
Magazine pedindo a apro-
vação da legislação de pro-

teção de dados americana e 
desafiando outras a fazerem 
o mesmo. Assim, ela se posi-
ciona não apenas como uma 
empresa que investe e acre-
dita em privacidade e segu-
rança, mas, principalmente, 
como uma líder no mercado, 
puxando os demais.

Nesse sentido, podemos 
pensar que o cliente de um 
banco, antes de abrir uma 
conta, leva em considera-
ção o fato de essa instituição 
ter sido hackeada em algum 
momento e ter tido os dados 
expostos ao público. Por 
que, então, um consumidor 
não levaria em consideração 
o mesmo princípio de con-
fiabilidade ao hospedar-se 
em um hotel? Ou fazer ca-
dastro e realizar compras em 
determinado supermercado 
ou farmácia em detrimento 
dos demais?

Não só a questão da pri-
vacidade que está em jogo 
quando dados pessoais não 
são devidamente tratados e 
acabam expostos. Quando 
criminosos têm acesso aos 

dados pessoais fidedignos, a 
própria integridade física e 
segurança dos cidadãos es-
tão em xeque.

Colocar-se como pioneiro 
em expor as melhores práti-
cas ao público e demonstrar 
que a empresa está de acordo 
com a LGPD não somente 
atenuam eventuais condena-
ções em caso de vazamento 
de dados como também ins-
piram valores intangíveis em 
consumidores.

Acima de tudo, as em-
presas que iniciarem esse 
processo, puxando o barco 
dos mercados em que estão 
inseridas, além de receberem 
o selo de pioneiras, estarão 
contribuindo para garantir 
uma sociedade em que direi-
tos e garantias individuais, 
tal como a privacidade, se-
jam perseguidos, exigidos e 
resguardados por todos.

q  Leandro Augusto
Sócio da KPMG.

q  Isabella Becker
Gerente da KPMG.
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Lavagem e terrorismo nos EUA
Os Estados Unidos, que se consideram a palmatória 

do mundo, ficaram possessos com a inclusão de quatro 
territórios norte-americanos – Guam, Samoa Americana, 
Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico – na lista negra 
de países que estão falhando no combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento ao terrorismo elaborada pela 
Comissão Europeia.

A lista negra foi expandida de 15 para 23 países, entre 
eles Nigéria, Arábia Saudita e Panamá. Os critérios para 
inclusão na listagem ficaram mais duros após a divulga-
ção dos Panama Papers, investigação capitaneada pelo 
Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Laure Brillaud, da Transparência Internacional da 
União Europeia, saudou a lista, divulgada dia 13 passa-
do, mas não deixou de alfinetar a Comissão, afirmando 
que houve “notáveis omissões”, países e territórios onde 
companhias offshore podem ser criadas com um clique 
no mouse. Citou Ilhas Maurício, Cayman, Singapura e 
Hong Kong, entre outras.

Mas também poderiam ser incluídos territórios 
britânicos, como a Ilha de Man. De certa forma, a Eu-
ropa se poupou. Essa listagem inclui apenas lavagem de 
dinheiro e financiamento terrorista e é separada da lista 
negra de paraísos fiscais.

Poço a seus pés
A perspectiva da reforma da Previdência deixa o mer-

cado financeiro igual ao filósofo, astrônomo e matemáti-
co Tales de Mileto. Conta a lenda que ele caiu em um 
poço enquanto observava os céus. Comentou uma teste-
munha ocular: “eis aqui um homem que estuda as estre-
las e não pode ver o que está a seus pés”.

A história foi contada pela Mapfre Investimentos, que 
antecipa um período tortuoso e volátil para o mercado du-
rante a “travessia” da reforma da Previdência pelo Con-
gresso, em que toda e qualquer notícia sobre sua tramita-
ção será amplificada no movimento intradiário dos preços.

Incoerência
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, 

assim como o presidente Bolsonaro, consideram Juan 
Guaidó o presidente legítimo da Venezuela. Isto permite 
concluir que houve incoerência por parte de Araújo no 
momento em que a diplomacia brasileira procurou a con-
gênere venezuelana do presidente Nicolás Maduro para 
trazer de volta ao Brasil aqueles brasileiros que estavam 
no país vizinho e foram apanhados de surpresa com o 
fechamento da fronteira.

Sucesso
O Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, 

bairro do Rio de Janeiro, acaba de alcançar a marca de 
600 transplantes de fígado em oito anos. Assim, se tor-
nou um dos três hospitais que mais realizam transplantes 
de fígado no Brasil e o que mais faz a operação no es-
tado. Com 85% das cirurgias realizadas pelo SUS, a taxa 
de sucesso da equipe do HAS chega aos 87%.

Verdadeiro Custo Brasil
Um carioca recebeu pelos Correios, em correspondên-

cia registrada, um envelope de plástico. Dentro, dobra-
do, outro envelope, de igual material, um pouco menor. 
Abriu e viu um terceiro envelope, desta vez de papel. Ao 
abri-lo, finalmente entendeu: trazia um cartão de crédito 
(solicitado, diga-se de passagem). A camuflagem servia 
para que não fosse descoberto e desviado no caminho.

Recessão
@MarcioPochmann confirma o que o MONITOR 

analisou: a proposta de reforma da Previdência tem efeito 
recessivo. “Ao cortar R$ 27 bi do PIS/Pasep e diminuir 
BPC e salário do servidor, conterá a geração de emprego 
formal, desviando salário da previdência e contendo a ar-
recadação.”

Rápidas
Nesta quinta-feira, a OAB/RJ e a Secretaria de De-

senvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado 
do Rio de Janeiro realizam o seminário “Carnaval pra 
geral: por um Rio mais justo e mais humano”. O evento 
começa às 10h30, no São Nobre da OAB (Rua Marechal 
Câmara, 150, 9 andar, Centro) *** Entre 2 e 5 de abril, 
investidores e especialistas do mercado imobiliário dos 
EUA estarão reunidos no Rio e SP para a quarta edição 
do Reglobal Conference. Entre os confirmados estão o 
CEO e o diretor de investimentos da Driftwood, Carlos 
Rodriguez e Andre Salles, respectivamente. No Rio, será 
nos dias 2 e 3, das 9h às 13h30, no JW Marriot (Copa-
cabana); em São Paulo, dias 4 e 5, das 9h às 13h, no Re-
naissance da Cerqueira César. Mais informações: www.
ativore.com.br *** O clássico Chapeuzinho Vermelho é 
a inspiração para o “Clubinho Pela Estrada Afora”, que 
o Carioca Shopping realizará nos sábados e domingos 
de março, das 14h às 20h *** O Grupo XP está com in-
scrições abertas, até o próximo dia 5, para a 21ª edição 
do XDAY, a principal fonte de recrutamento da empresa. 
Informações em https://jobs.kenoby.com/Xday/

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
289.521.588-06 DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo 
de diretor do BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que even-
tuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por 
meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompa-
nhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Carlos Alberto Ferreira Filho - CPF: 289.521.588-06

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. FAUSTO ASSIS DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 081.462.317-48
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de diretor do 
BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que eventuais objeções 
à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal 
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma 
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Fausto Assis da Silva - CPF: 081.462.317-48

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
087.110.827-55 DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo 
de diretor do BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que even-
tuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por 
meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompa-
nhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Gabriel Klas da Rocha Leal - CPF: 087.110.827-55

LEILÃO IBGE
AVISO DE LICITAÇÃO

Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público, com escritório 
na Av. Erasmo Braga, 227 – Grupo 704 - Centro - Rio de Janei-
ro - RJ, autorizado pelo IBGE- Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, faz saber que venderá bens em leilão nos 
dias 13/03/19 e 27/03/19, no site www.brbid.com, às 10 h, estando 
disponível catálogo e condições do leilão no site.

MEC tem que explicar quebra 
de liberdade nas escolas 
'Brasil acima de 
tudo, Deus acima 
de todos' não é 
slogan para alunos

O Ministério da Educação 
e Cultura tem que, 24 horas, 
esclarecer sobre a mensagem 
enviada a escolas do país, a 
pedido do ministro Ricardo 
Vélez, (colombiano naturali-
zado brasileiro) pedindo que 
um representante da escola 
filme as crianças durante o 
ato e que as imagens sejam 
enviadas ao ministério e à 
Secretaria Especial de Co-
municação Social da Presi-
dência da República.

O esclarecimento foi de-
terminado foi encaminhado 
nesta terça-feira pela Procu-
radoria Federal dos Direitos 
do Cidadão (PFDC), que 
integra o Ministério Público 
Federal, ao solicitar que o 
MEC apresente justificativa 

do ato administrativo com 
base “nos preceitos constitu-
cionais e legais a que estão 
submetidos todos os agentes 
públicos”.

A mensagem enviada pelo 
MEC solicitava que uma car-
ta do ministro fosse lida para 
estudantes, professores e de-
mais funcionários, e que os 
alunos ficassem perfilados 
para cantar o Hino Nacional. 
Na mensagem, A carta con-
tinha o slogan utilizado na 
campanha do presidente Jair 
Bolsonaro - “Brasil acima de 
tudo. Deus acima de todos!”.

No mesmo dia o  MEC in-
formou em nota que enviou 
uma nova mensagem às es-
colas, com uma carta sem o 
slogan de campanha. A pasta 
ressalta que o ato é volun-
tário, para as escolas que 
quiserem aderir. O MEC diz 
ainda que as imagens serão 
utilizadas mediante autoriza-
ção dos pais e responsáveis.

De acordo com a procu-
radoria, a mensagem feriu 
o Artigo 5º da Constituição 
Federal, que assegura ser 

livre a manifestação do pen-
samento e que é inviolável 
a liberdade de consciência e 
de crença. "O mesmo artigo 
constitucional garante que 
são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegu-
rado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação", 
disse em nota. 

O documento cita também 
Artigo 37 da Constituição 
Federal, segundo o qual a 
publicidade de atos, progra-
mas, obras, serviços e cam-
panhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orienta-
ção social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos.

A PFDC argumenta que 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) assegura 
à criança e ao adolescente o 
direito à liberdade, ao respei-
to e à dignidade como pes-
soas humanas em processo 

de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, hu-
manos e sociais garantidos 
na Constituição e nas leis.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão comentou,em 
entrevista à Rádio Gaúcha, o 
e-mail do MEC enviado um 
dia antes a escolas de ensino 
fundamental e médio do país. 
Disse que o ministro Ricardo 
Vélez Rodríguez acertou ao 
incentivar que alunos cantem 
o Hino Nacional, mas ponde-
rou que a recomendação do 
MEC padecia por ilegalidade 
ao conter a expressão “Brasil 
acima de tudo, Deus acima 
de todos” na carta do minis-
tro a ser lida para os alunos. A 
frase ficou conhecida por ser 
o slogan de campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Foi o único problema 
que o ministro teve quando 
redigiu isso aí (o slogan). É 
contra a legislação. Você não 
pode colocar uma mensagem 
que não é de propaganda go-
vernamental a algo que seja 
ligado à propaganda”, disse 
o vice-presidente.

PGR não quer  
STF investigando 
ministro do Turismo

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
opinou pela improcedência 
do pedido do ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, para que a inves-
tigação sobre sua suposta 
participação no que seria um 
esquema de candidaturas la-
ranjas do PSL em Minas Ge-
rais seja enviada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Por meio de uma reclama-
ção ao STF, o ministro pediu 
que o caso fosse remetido à 
Corte com o argumento de 
que os fatos investigados es-
tão relacionados a seu man-
dato como deputado federal, 
tanto o atual como o anterior. 
Ele foi reeleito no ano passa-
do e encontra-se licenciado 
para ocupar o cargo de mi-
nistro. O relator da reclama-
ção é o ministro Luiz Fux.

Raquel Dodge, porém, 
discordou. Para ela, “os fa-
tos em análise, mesmo tendo 
ocorrido durante o mandato 
de deputado federal do recla-

mante, são totalmente estra-
nhos ao exercício do manda-
to, pois envolvem situações 
exclusivamente de cunho 
eleitoral, associadas apenas 
ao pleito eletivo de 2018”.

No ano passado, o STF 
firmou o entendimento de 
que, em relação aos parla-
mentares, só são de respon-
sabilidade da Corte os casos 
que investiguem supostos 
atos ilícitos cometidos du-
rante o mandato e em relação 
com a função.

Atualmente, a Polícia Fe-
deral investiga denúncia de 
que o PSL repassou recursos 
públicos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha (FEFC) para candidatu-
ras de “laranjas”, em especial 
mulheres, em diferentes es-
tados. No Twitter, o ministro 
afirmou que a distribuição do 
Fundo Partidário em Minas 
Gerais seguiu “rigorosamen-
te o que determina a lei” e 
que o jornal “deturpa os fatos 
e traz denúncias vazias”.

Brasil define com Venezuela 
retirada de brasileiros

Cerca de 100 brasileiros 
foram autorizados a deixar, 
a partir da noite desta ter-
ça-feira, a região de Santa 
Elena do Uairén, na Vene-
zuela, depois de uma longa 
negociação entre autorida-
des brasileiras e venezuela-
nas. Segundo informações 
do Ministério das Relações 
Exteriores, no grupo há tu-
ristas e residentes, inclusive 
crianças, além de motoristas 
de caminhões. Inicialmente, 
surgiu a informação que ape-
nas aqueles com problemas 
de saúde estariam autoriza-
das a retornar para o territó-
rio brasileiro.

A fronteira do Brasil com a 
Venezuela está fechada desde 
o último dia 22, quando o pre-
sidente venezuelano, Nicolás 
Maduro, anunciou a medida. 
A partir daí, houve momentos 
de confrontos e violência na 
região, registrando inclusive 
mortos e feridos.

Pelos dados do Itamara-
ty, vivem na Venezuela, em 
diferentes cidades, cerca de 
11,8 mil brasileiros. Mas 
nem todos têm interesse de 
retornar ao Brasil, pois mui-

tos têm dupla nacionalidade 
e preferem ficar em território 
venezuelano.

O Ministério das Relações 
Exteriores informou que o 
“serviço consular segue au-
xiliando os brasileiros na 
consulta sobre interesse em 
deixar” a Venezuela. O go-
verno brasileiro mantém con-
sulados em quatro cidades 
distintas venezuelanas, entre 
elas Santa Elena do Uairén e 
Caracas. Pelas informações 
preliminares, não há brasilei-
ros em Caracas dispostos a 
retornar para o Brasil.

O comandante do Exérci-
to, general Edson Leal Pu-
jol, disse que a situação na 
fronteira da Venezuela com 
o Brasil está mais tranquila. 
“Felizmente os ânimos se 
acalmaram lá, para todos nós. 
Óbvio que todos nós que-
remos a paz, ninguém quer 
confusão”, afirmou ao sair de 
um encontro com o presiden-
te do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP). O general 
reafirmou a posição do Brasil 
e do Grupo de Lima pela não 
intervenção militar no país 
vizinho.
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‘O Brasil já vai à guerra’
– Cabo Frio, município do Rio de Janeiro, terá como 

tema da folia a inclusão de pessoas com deficiência. Deno-
minada “Carnaval para todos”, a festa já tem o rei momo 
e a rainha do Carnaval escolhidos, o Carlos Augusto e a 
Thays Helena, ambos com síndrome de Down.

– No dia 1º deste mês, conforme a prática, o prefeito 
Adriano Moreno entregou a chave da cidade ao rei momo. 
De 2 a 5 de março, um espaço adaptado para PcD será 
montado na Praia do Forte, para a realização de bailes 
carnavalescos, assistidos por animadores. Entre as insti-
tuições que apoiam o Carnaval para todos, estão a Asso-
ciação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio 
(Abaccaf), a Conviver e Aprender, a APPA Casa Azul, a 
Mães Coragem, O Programa Eficiente e o Núcleo de Dan-
ça Allan Lobato.

Bangladesh é aqui ou aqui é o Haiti?
Na quarta-feira, 20 de fevereiro, 78 pessoas perderam 

a vida e 50 ficaram feridas em um incêndio no centro de 
Daca, capital de Bangladesh. Segundo o comandante do 
corpo de bombeiros, o incêndio teria começado em um 
botijão de gás, espalhando-se pelo prédio em que eram ar-
mazenados produtos químicos inflamáveis.

Conforme publicado na coluna Empresa-Cidadã “Rana 
Plaza. Até quando?” (quarta-feira, 1º de maio de 2013), 
incêndio de grandes proporções, semelhante a este, no 
prédio conhecido como Rana Plaza, matou mais de 390 
pessoas, em Savar, bairro de Bangladesh, em 2010. Na 
ocasião, as autoridades locais anunciaram a erradicação 
da armazenagem de produtos químicos inflamáveis, mas 
ficou só no anúncio.

O Rana Plaza era ocupado por cerca de 3 a 4 mil traba-
lhadores, distribuídos por cinco fábricas de roupas, entre 
outras ocupações. Trabalhadores com jornadas de trabalho 
superiores a dez horas diárias, sete dias por semana, sem 
férias e sem qualquer garantia ou benefício trabalhista. Em 
troca, remunerações que não ultrapassam o equivalente a 
R$ 75 ao mês. A indústria de confecções responde por 
80% das exportações de Bangladesh e por 40% da mão de 
obra industrial.

Em 2012, na mesma região, um incêndio matou mais de 
100 trabalhadores, ao queimar uma fábrica que produzia 
para a rede norte-americana Walmart. Em 2005, 61 traba-
lhadores do setor têxtil morreram e 86 ficaram feridos no 
desabamento de um edifício de nove andares, que reunia 
fábricas deste mesmo ramo, na região do Rana Plaza.

Estas instalações tumbeiras existem em diversos países. 
Muitas vezes, o trabalhador dorme em instalações precá-
rias da própria fábrica, para que possa ser explorado até a 
última gota de suor. Os beneficiários deste trabalho avilta-
do são grifes e etiquetas bem conhecidas. Entre elas estão 
a espanhola Mango, a irlandesa Primark, a canadense Lo-
blaw, distribuidora da indústria de vestuário Joe Fresh, as 
inglesas Tesco, Sainsbury’s e Next, a italiana Benetton e as 
norte-americanas H&M, Walmart e Gap.

Exploram os baixíssimos custos do trabalho e, quando 
ocorre a tragédia, repetem como um mantra – desconhe-
ciam as condições de trabalho e passarão a exigir melhores 
condições dos seus fornecedores, enquanto abarrotam as 
suas lojas com peças de vestuário em que, silenciosas, mas 
eloquentes, constam as etiquetas “made in” Bangladesh, 
Vietnã, El Salvador, Honduras, China etc. Fazem parte do 
ciclo desta economia da morte consumidores embriagados 
com os baixos preços exibidos nas etiquetas, e que não se 
perguntam como se chega a preços tão inferiores ao normal. 
Pena que o esquadrão da moda não se ocupa desses casos...

‘Vice’
A produção biográfica de Adam McKay, o filme Vice,

concorreu ao Oscar em oito categorias, inclusive a de me-
lhor filme. Independentemente das premiações que rece-
beu ou que deixou de receber, o seu valor não está nos 
prêmios, mas no talento de Adam McKay também como 
argumentista, no desempenho convincente de Christian 
Bale no papel do ex-vice presidente Dick Cheney e nas 
caracterizações que beiram a perfeição, como nos casos 
de Steve Carell, no papel do escorregadio ex-secretário 
de defesa dos EUA Donald Rumsfeld, de Tyler Perry, en-
carnando o ex-secretário de Estado general Colin Powell, 
além do próprio Christian Bale, um consagrado ator, já 
contemplado com um Oscar, pelo desempenho em The fi-
ghter – Último Round.

Na realidade bem capturada pelo filme de Adam McKay 
evidencia-se a associação repugnante da ambição de Dick 
Cheney e da falta de escrúpulos em fazer a própria empresa 
(a Halliburton, fornecedora de equipamentos para empre-
sas petrolíferas) lucrar em consequência da guerra contra 
o Iraque (deflagrada na mentira confessada de que Sadan 
Hussein disporia de armas de destruição em massa), além 
de teses oportunistas de direito (sugeridas pelo futuro juiz 
federal Scalia, ultraconservador) sobre o poder incontes-
tável do presidente e da invisibilidade na Constituição de 
uma instância de vigilância do poder do vice-presidente.

Esse cipoal de argumentos, a outros aspectos somados, 
como a personalidade frágil e confusa do presidente Ge-
orge W Bush (período 2001/2008), fez de Dick Cheney o 
todo poderoso do complexo industrial militar (conforme 
Eisenhower) norte americano.

‘Brasil Já Vai à Guerra’
Há quase 60 anos, a irreverência do menestrel Juca 

Chaves nos brindava com esta profética modinha:
Brasil já vai a guerra / Comprou um porta-aviões / Um 

viva pra Inglaterra de oitenta e dois bilhões / Mas que la-
drões / Comenta o zé povinho / Governo varonil / Coitado 
coitadinho / Do banco do brasil / Há há, quase faliu / En-
quanto uns idiotas / Aplaudem a medida / E o povo sem 
comida / Escuta as tais lorotas / Dos patriotas / A classe 
proletária / Na certa comeria / Com a verba gasta diária / 
Em tal quinquilharia / Sem serventia.

Porém há uma peninha / De quem é o porta-aviões / É 
meu, diz a Marinha / É meu, diz a aviação / Ahhhh! Revolu-
ção! / Brasil, terra adorada / Comprou um porta-aviões / Oi-
tenta e dois bilhões / Brasil, oh pátria amada / Que palhaçada.

SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 23.820.050/0001-10 - NIRE 33.3.00319.034

Ata de AGE realizada em 13/12/18. Data, Horário e Local. No dia 13/12/18, 
às 10:30h, na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º - Le-
blon/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo 
Marinho Cecchetto. Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Or-
dem do Dia. Deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da Cia. 
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar a renún-
cia da Sra. Marcela Barros Higino, brasileira, solteira, administradora, RG 
31.424.277-7, DETRAN/RJ e CPF 060.607.116-42, residente e domiciliada 
no RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, Leblon/RJ, ao cargo de 
Diretora sem Designação Específica da Cia., cargo este para o qual havia 
sido eleito na AGE em 14/07/17, JUCERJA 3083252, em sessão de 6/09/17. 
A Cia. e a Sra. Marcela Barros Higino conferem-se mutuamente a mais am-
pla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um deles. (ii) Em decorrência da deliberação 
acima, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delga-
do, brasileiro, casado, bacharel em Economia, RG 32.5787-43- SSP/SP e 
CPF 320.859.638-38, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, Leblon/
RJ, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica. O Diretor 
ora eleito terá mandato unificado com os demais Diretores até 14/07/19, 
permitida a reeleição, e é investido em seu cargo mediante a assinatura do 
respectivo termo de posse nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo 
declarado, sob as penas da lei, a) ter conhecimento das disposições do Art. 
147 da Lei das S.A., b) preencher os requisitos legais para integrar a Dire-
toria da Cia., e c) não estar impedido de exercer cargos de administração 
por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou em decorrência do cometimento de 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade. (iii) Ratificar a composição da Diretoria: Diretor
Presidente - Marcelo Marinho Cecchetto, Diretores sem Designação Es-
pecífica - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e Luiz Ricardo Barbosa 
Galdi Delgado. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-
-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art.
130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista 
da Cia. e pelos membros da mesa. RJ, 13/12/18. Mesa: Marcelo Marinho
Cecchetto - Presidente, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Secre-
tário. Acionista: Everest Brasil Partners I - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust
Investimentos Ltda. - Daniela Bonifácio - Diretora. JUCERJA em 20/02/19
sob o nº 3525116. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 24.107.184/0001-51 - NIRE 33.3.00323538

Ata de AGE realizada em 13/12/18. Data, Horário e Local: No dia 13/12/18, 
às 11h, na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º - Leblon/RJ. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em 
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Marcelo Marinho Cec-
chetto. Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da Cia. Deliberações: 
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, delibe-
rou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar a renúncia da Sra. 
Marcela Barros Higino, brasileira, solteira, administradora, RG 31.424.277-
7, DETRAN/RJ e CPF 060.607.116-42, residente e domiciliada no RJ, com 
escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, Leblon/RJ, ao cargo de Diretora 
sem Designação Específica da Cia., cargo este para o qual havia sido elei-
to na AGE em 3/05/17, arquivada na JUCERJA 3042368, em sessão de 
18/05/17. A Cia. e a Sra. Marcela Barros Higino conferem-se mutuamente 
a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a 
todos os direitos e obrigações de cada um deles. (ii) Em decorrência da 
deliberação acima, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz Ricardo Barbosa 
Galdi Delgado, brasileiro, casado, bacharel em Economia, RG 32.5787-43- 
SSP/SP e CPF 320.859.638-38, domiciliado no RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, 
1.251/9º - Leblon/RJ, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Espe-
cífica. O Diretor ora eleito terá mandato unificado com os demais Diretores 
até 3/05/19, permitida a reeleição, e é investido em seu cargo mediante a 
assinatura do respectivo termo de posse nos termos do Art. 149 da Lei das 
S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, a) ter conhecimento das dispo-
sições do Art. 147 da Lei das S.A., b) preencher os requisitos legais para
integrar a Diretoria da Cia., e c) não estar impedido de exercer cargos de
administração por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou em decorrência do come-
timento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, a fé pública ou a propriedade. (iii) Ratificar a composição da Diretoria:
Diretor Presidente - Marcelo Marinho Cecchetto, Diretores sem Desig-
nação Específica - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e Luiz Ricardo
Barbosa Galdi Delgado. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais trata-
do, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos
do Art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo
acionista da Cia. e pelos membros da mesa. RJ, 13/12/18. Mesa: Marcelo
Marinho Cecchetto - Presidente; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque 
- Secretário. Acionista: Saúde Participações S.A. JUCERJA em 26/02/19
sob o nº 3532366. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

FRATERNIDADE CASA BRANCA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

Prezados Senhores(as) Membros
O Presidente, SIER PAULO COPPOLA, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os membros para a Assembleia Geral, a realizar-se 
no próximo dia 16 de março de 2019, na sua sede, localizada na Rua 
Delfina Enes, nº 497 – Penha Circular / Rio de Janeiro/RJ – CEP.21011-
400, iniciando-se os trabalhos às 14.30hs, em primeira convocação, ou 
na falta de quórum necessário, às 15.00hs, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1)Proposta de votação de novos membros para Diretoria.
2)Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

SIER PAULO COPPOLA
PRESIDENTE DA FRATERNIDADE CASA BRANCA

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da AGE. Data, Horário e Local: Aos 18/02/19, às 10h, 
na sede social da Cia. na Praia de Botafogo, 300, salas 501 e 701, RJ/
RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay 
Ger – Secretário. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que 
representam a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fica 
dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. Li Yonglin
como membro do Conselho de Administração; (ii) a nomeação do Sr. Hou
Jianguo como membro do Conselho de Administração; e (iii) a ratificação 
e consolidação dos membros do Conselho de Administração da Cia. 
Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de 
votos (i) aceitar a renúncia do Sr. Li Yonglin como membro do Conselho 
de Administração, para o qual foi eleito pela AGE realizada em 18/07/18 
(indicado pela acionista Tiptop Luxembourg S.A.R.L.), conforme carta 
de renúncia apresentada à Cia.; (ii) aprovar a eleição como membro do 
Conselho de Administração da Cia., por indicação da acionista Tiptop 
Luxembourg S.A.R.L, do Sr. Hou Jianguo, cidadão chinês, casado, 
portador do passaporte chinês número PE0699905, com endereço em 
A6 Huixin Dong Street, Chaoyang District, Cidade de Pequim, República 
Popular da China. O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo 
mediante a assinatura do Termo de Posse e Desimpedimento, para os fins 
do art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76; e (iii) ratificar e consolidar o Conselho 
de Administração da Cia., que é composto pelo Sr. Manuel Tomás Garcia 
Blanco, como Presidente do Conselho, Sr. Hu Xinmiao, como Vice-
Presidente do Conselho, Sr. Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Sr. Tian
Jianguo, Sr. José Ángel Murillas Angoiti, Srta. Ding Yanxia, Sr. José
Carlos de Vicente Bravo, Sr. Hou Jianguo, Sr. Guillermo Llopis García
e Sr. Mariano Carlos Ferrari, todos com mandato a se encerrar na AGO 
da Cia. a se realizar em 2019. Encerramento: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Repsol S.A., Repsol Exploración S.A., 
Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, 
Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Carlos de Vicente 
Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Guillermo 
Llopis García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 18/02/19. Secretário 
da Mesa: Pablo Luis Gay-Ger. Jucerja nº 3526718 em 21/02/19.

ELEIÇÕES SINDICAIS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO, 
LADRILHOS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. - INDUSCIMENTO - CNPJ 34.010.918/0001-33

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 11 de abril de 2019, no período 
de 09:00 às 15:00 horas, na sede desta entidade, será realizada eleição 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ficando aberto 
o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, nos termos previstos 
no Estatuto Social da entidade. O requerimento, acompanhado de todos os 
documentos exigidos ao registro, será dirigido ao Presidente da Entidade, 
podendo ser assinado por qualquer candidato componente da chapa. A 
Secretaria da entidade funcionará, no horário de 09:00 às 12:00 horas, e 
de 14:00 às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados 
pessoa habilitada para recebimento de documentação e fornecimento de 
correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso não seja obtido “quórum” em 
primeira convocação, a eleição em segunda votação, será realizada no dia 
12 de abril de 2019, e não obtido “quórum” na segunda votação, a eleição 
em terceira votação, será realizada no dia 15 de abril de 2019. Caso haja 
somente uma chapa registrada as segundas e terceiras votações dar-se-
ão duas horas após a primeira, conforme previsto no Art.34 parágrafo 2º do 
Estatuto Social e, em caso de empate, novo pleito será realizado 5 (cinco) 
dias após tal fato. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019.

Orlando Ribeiro Silva - Presidente.

ISS não pode ser incluído na  
base de cálculo do PIS e da Cofins

O valor arrecadado a tí-
tulo de ISS não se incorpora 
ao patrimônio do contribuin-
te e não pode integrar a base 
de cálculo do PIS e Cofins. 
Com esse entendimento, a 
juíza Cristiane Conde Ch-
matalik, da 6ª Vara Federal 
Cível de Vitória (ES), conce-
deu mandado de segurança 
para determinar que o Fisco 
afaste os valores.

A decisão foi tomada em 
mandado de segurança im-
petrado por uma empresa 
de logística contra a Receita 
Federal em Vitória pedindo, 
além da desoneração, que 
a ré compense os valores 
indevidamente recolhidos 
nos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento do processo.

A defesa da autora, feita 
pelo Celso Cordeiro & Mar-
co Aurélio de Carvalho Ad-
vogados, argumentou que o 

Supremo Tribunal Federal 
definiu (RE 240.785 e RE 
574.760) pela inconstitucio-
nalidade do artigo 2º da Lei 
Complementar 70/91, que, 
uma vez aplicável ao ICMS, 
também valeria para o ISS-
QN.

Já a Receita Federal disse 
ser constitucional a inclusão 
do imposto na base de cálcu-
lo do PIS e da Cofins porque 
o ISS compõe o preço do 
serviço prestado, sendo con-
siderado faturamento porque 
incluído no conceito de re-
ceita bruta de vendas. Ale-
gou ser necessária expressa 
previsão legal para isenção 
ou exclusão de elemento da 
base de cálculo de determi-
nado tributo, com base nos 
artigos 150, 176 e 111 do 
Código Tributário Nacional. 

Ao julgar o pedido, a juíza 
Cristiane Chmatalik acatou a 

tese da defesa. A magistrada 
ponderou que “todo deba-
te que serve de fundamento 
para esta demanda se pauta 
na decisão havida, recente-
mente, no RE 574.706 RG/
PR, que tratou da inexigibi-
lidade dessas contribuições 
tendo como base o ICMS”, 
já que a conclusão que é 
válida para imposto estadu-
al também é aproveitada no 
caso do tributo municipal.

Ela ressaltou a tese fixada 
pelo STF no sentido de que 
“o ICMS não compõe a base 
de cálculo para a incidência 
do PIS e da Cofins, tendo em 
vista que o valor arrecada-
do a título de ICMS não se 
incorpora ao patrimônio do 
contribuinte e, dessa forma, 
não pode integrar a base de 
cálculo dessas contribui-
ções, que são destinadas ao 
financiamento da seguridade 

social”.
“Deste modo, tendo em 

vista que o Supremo Tribu-
nal Federal pacificou, agora 
de forma definitiva e sob a 
sistemática da repercussão 
geral, a referida tese, adoto 
tal entendimento, razão pela 
qual, na presente hipótese, 
assiste razão à parte impe-
trante”, disse a juíza. “Pelos 
mesmos argumentos, muta-
tis mutandis, os valores re-
colhidos a título de ISSQN 
também não podem ser in-
cluídos na base de cálculo do 
PIS e da Cofins”, concluiu.

Sobre a compensação dos 
valores recolhidos antes do 
trâmite da ação, a magistra-
da afirmou, com base no ar-
tigo 170-A do CTN, que ela 
é vedada até o trânsito em 
julgado da demanda. 

Locadora Vamos, da JSL, se prepara para IPO
A Vamos, locadora de ve-

ículos pesados, entrou com 
pedido de registro na Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) para realizar uma 
oferta inicial de ações (IPO, 
na sigla em inglês), que en-
volverá a venda de lotes pri-
mário (papéis novos, cujos 
recursos vão para o caixa 
da empresa) e secundário 
(ações detidas por atuais só-
cios).

A empresa, que é braço 
de locação de caminhões, 
máquinas e equipamentos 
da empresa de logística JSL, 
começou nesta terça-feira o 
processo para listar ações na 
bolsa paulista. 

Os coordenadores do 
IPO serão o Bradesco BBI, 
BTG Pactual, BofA Merrill 

Lynch, BB Investimentos, 
Caixa, XP Investimentos e 
Santander, de acordo com o 
prospecto preliminar.

Segundo o documento en-
tregue à CVM, a Vamos afir-
ma que teve em 2018 receita 
líquida de R$ 983 milhões, 
lucro líquido de R$ 116 mi-
lhões, e Ebitda de R$ 452 
milhões, altas de 46%, 25% 
e de 48%, respectivamente, 
ante 2017.

Carteira

Segundo o documento, os 
recursos da oferta primária 
serão usados para financia-
mento da frota para ativida-
de de locação de caminhões 
e para reforço de capital. A 
JSL será acionista vendedora 

na oferta secundária.
A empresa, que se apre-

senta como líder do setor no 
país, tem como principal li-
nha de negócio os contratos 
de locação de longo prazo, 
que atendem clientes dos se-
tores de agronegócio, ener-
gia, transporte e alimentos. 
No fim de 2018, tinha uma 
frota de 8.755 caminhões e 
2.107 máquinas e equipa-
mentos.

A companhia tem a maior 
rede de concessionárias de ca-
minhões e ônibus da Volkswa-
gen/MAN, com 40 unidades 
no país, mais 15 de máquinas 
e equipamentos agrícolas Val-
tra, além de 11 lojas para ven-
das de seminovos.

A Reuters destacou que o 
anúncio da Vamos aconte-

ce uma semana depois de o 
Grupo SBF, maior varejista 
de produtos esportivos da 
América Latina e dono da 
rede de lojas Centauro, ter 
retomado os planos de IPO.

“O movimento mostra que 
empresas no país estão vol-
tando a se interessar em tomar 
recursos no mercado para fi-
nanciar expansão, diante de 
expectativas de aceleração 
da economia, que pode ga-
nhar tração com a aprovação 
da reforma da Previdência”, 
citou a agência. Segundo a 
Anbima, em 2018 o merca-
do brasileiro movimentou R$ 
11,3 bilhões em seis ofertas 
de ações, incluindo três IPOs. 
O resultado ficou abaixo dos 
R$ 40,1 bilhões em ofertas de 
ações em 2017.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTINUA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Cotistas, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público em geral as demonstrações financeiras da Icatu DTVM 
Ltda. (“ICATU DTVM”) elaboradas de acordo com a legislação societária adaptada às normas do Banco Central do Brasil 
(“BACEN”), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e o Relatório dos Auditores Independentes. Ainda, 
encontra-se listado abaixo o resumo das estruturas da instituição dedicadas à gestão dos seguintes riscos: (i) operacional; 
(ii) de mercado; (iii) de liquidez; (iv) de crédito; e (v) de capital. A gestão dos referidos riscos foi efetuada por equipe que
atua de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria interna, reportando-se ao respectivo
Diretor responsável: 1) Gestão de Risco Operacional (Resolução CMN n.º 3.380/06) Em atenção à Resolução do
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n.º 3.380/2006, à Circular n.º 3.640/2013, alterada pela Circular n.º 3.675/2013
e ao Comunicado 16.913/2008 do BACEN, a ICATU DTVM possui Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional,
com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). A estrutura de gerenciamento de risco operacional compreende a
manutenção de um sistema de administração de risco contínuo, que prevê a execução de controles, políticas, processos,
ferramentas, treinamentos e comunicação, visando identificar e acompanhar os riscos associados à ICATU DTVM. O
sistema abrange, entre outros, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações referentes às
perdas associadas ao risco operacional e relatórios de gerenciamento de risco por meio dos quais os riscos operacionais
são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e mitigados para um nível de risco residual aceitável à ICATU
DTVM. 2) Gestão de Risco de Mercado (Resolução CMN n°. 3.464/07) Em cumprimento à Resolução CMN n.º
3.464/2007, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado, com o objetivo de monitorar
e mitigar riscos decorrentes de perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições por ela detidas.
Como a ICATU DTVM atua em um mercado específico, pois tinha por atividade principal a distribuição de fundos de
investimento até o fim do exercício de 2018, os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou,
durante o segundo semestre e o exercício de 2018, nenhuma perda resultante de flutuação de valores de mercado de
posições detidas pela instituição que justificasse a aplicação do plano de contingência. Também não houve a criação de
nenhum produto novo. 3) Gestão de Risco de Liquidez (Resolução CMN n°. 4.090/12) Em cumprimento à Resolução
CMN n.º 4.090/2012, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez, com o objetivo de
identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o Plano Contábil das Instituições do

Sistema Financeiro Nacional (Cosif).  Não ocorreu atipicidade no decorrer do segundo semestre e no exercício de 2018. 
A ICATU DTVM foi capaz de honrar eficientemente suas obrigações sem afetar suas operações e sem incorrer em 
perdas significativas. A exposição ao risco de liquidez foi verificada diariamente. No período analisado também não se 
verificou nenhuma iliquidez ou deficiência no processo que justificasse a aplicação do Plano de Contingência, previsto 
no Manual de Controles Internos da Instituição, bem como nenhum produto novo foi criado. 4) Gestão de Risco de 
Crédito (Resolução CMN n°. 3.721/09) Em cumprimento à Resolução CMN n°. 3.721/2009, a ICATU DTVM possui uma 
Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito que visa à formalização da administração contínua e integrada do risco 
de crédito, tanto das operações classificadas na carteira de negociação previstas na Resolução CMN n°. 3.464/2007 
quanto das operações não classificadas na carteira de negociação, buscando a identificação, a mensuração, o controle 
e a mitigação dos riscos associados à Instituição. A ICATU DTVM possui baixa exposição ao risco de crédito, seja em 
suas atividades fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Apesar desse contexto, promove-se o mapeamento 
constante dos riscos mais relevantes, visando possibilitar a avaliação da exposição ao risco de crédito e a tomada de 
decisões em conformidade com a definição de apetite e tolerância a riscos previamente definidos. Atualmente, a ICATU 
DTVM não vislumbra diversificar seus produtos e atividades, mas na ocorrência de tal alteração atrelada ao aumento 
de operações de crédito, a empresa encontra-se apta a adotar critérios e procedimentos definidos e documentados, 
acessíveis aos envolvidos no processo de concessão e gestão de crédito. 5) Gerenciamento de Risco de Capital 
(Resolução CMN n°. 3.988/11) Em cumprimento à Resolução CMN 3.988/2011, a ICATU DTVM possui Estrutura de 
Gerenciamento de Risco de Capital, aprovada em ata de Reunião de Diretoria, em 23.05.2012, com o objetivo de 
formalizar o processo contínuo de: (a) monitoramento e controle de capital mantido pela instituição; (b) avaliação da 
necessidade de capital para fazer face aos riscos que a ICATU DTVM está sujeita; e (c) o planejamento da necessidade 
de capital, considerando os seus objetivos estratégicos. As projeções de capital realizadas em 2017 para o ano de 2018 
tiveram com base o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado e a Política de Distribuição de Resultados. 
As projeções de capital em relação ao ano de 2019 foram avaliadas pela Diretoria da ICATU e tiveram como base estas 
mesmas premissas. No segundo semestre e no exercício de 2018 não se verificou nenhum risco ou ameaça ao capital 
da ICATU DTVM que justificasse a aplicação do plano de contingência, assim como as simulações de eventos severos 
em condições extremas de mercado. Contudo, a ICATU DTVM está apta a utilizar mecanismos mais sofisticados de 
mensuração de risco de capital, se preciso for. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019 A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
Ativo Notas 2018 2017
Circulante  215  2.176 
  Disponibilidades 4  72  651 
  Títulos e valores mobiliários 
    Carteira própria 5  -  1.262 
  Outros créditos  143  207 
    Rendas a receber 6a  -  50 
    Diversos 6b  143  157 
  Outros valores e bens
    Despesas antecipadas 7  -  56 
Não Circulante  1.409  591 
  Títulos e valores mobiliários 
    Carteira própria 5  1.383  557 
Permanente  26  34 
  Investimentos
    Outros investimentos  6  6 
  Imobilizado de uso  20  28 
    Outras imobilizações de uso 136  146 
    Depreciação acumulada (116)  (118)
Total  1.624  2.767 

Passivo Notas 2018 2017
Circulante  84  404 
  Outras obrigações  84  404 
    Fiscais e previdenciárias 9  8  37 

Sociais e estatutárias 8  27  104 
Diversas 10,19  49  263 

Patrimônio líquido  1.540  2.363 
Capital social:

De domiciliados no país 11  2.221  2.221 
Ajuste de avaliação patrimonial 11c  -  (1)
Reserva de Lucros

Reserval Legal 11d  -  7
Reservas Especiais de Lucros 11e  -  136

Prejuízos acumulados  (681)  - 
Total  1.624  2.767 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
2018 2017

2º se-
mestre

Exer-
cício

Exer-
cício

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 (Prejuízo)/Lucro líquido do semestre/exercício  (325)  (824)  335
   Ajustes por:
    Depreciação e amortização  -  (2)  5 
    Ajuste de avaliação patrimonial  1  1  - 

 (324)  (825)  340
  Aumento/(Redução) em títulos e valores mobiliários  389  436  (166)

    Aumento de outros créditos  18  64  304 
    Aumento/(Redução) de outros valores e bens  -  56  (1)
    Redução em outras obrigações  (32)  (320)  (94)

 375  236  43 
Caixa líquido (usado)/gerado nas atividades 
operacionais  51  (589)  383 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Redução/(Aumento) do imobilizado  3  10  (33)
Caixa líquido gerado/(usado) nas atividades de 
investimentos  3  10  (33)
(Redução)/Aumento do caixa e equivalentes de caixa  54  (579)  350 
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
semestre/exercício  18  651  301 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício  72  72  651 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

 Capital 
Ajustes de avaliação 

patrimonial
Reserva

Legal
Reservas Espe-
ciais de Lucros

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 1° de Julho de 2018  2.221  -  7  136  (499)  1.865
Prejuízo no semestre  - -  - -  (325)  (325)
Absorção das reservas de lucros  - -  (7)  (136)  143  - 

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  2.221  - -  -  (681)  1.540
Mutações do semestre  - -  (7)  (136)  (182)  (325)
Saldos em 1° de Janeiro de 2018  2.221 (1) 7  136 - 2.363
Ajuste a valor de mercado - Títulos disponíveis para venda  -  1  -  -  -  1 
Absorção das reservas de lucros  -  -  (7) (136) 143  - 
Prejuízo líquido do exercício  - -  - -  (824)  (824)

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  2.221  - -  -  (681)  1.540
Mutações do exercício  -  1  (7)  (136)  (681)  (823)
Saldos em 1° de Janeiro de 2017  2.221 (1) -  - (192) 2.028
Reserva Legal  -  - 7 - (7)  - 
Reservas Especiais de Lucros  -  - -  136 (136) -
Lucro líquido do exercício  - -  - -  335  335

Saldos em 31 de Dezembro de 2017  2.221  (1)  7  136  -  2.363
Mutações do exercício  - -  7  136  192  335 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e exercícios findos em 

31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por cota do capital social)

2018 2017

Notas
2º se-

mestre
 Exer-
cício

 Exer-
cício

Receitas da intermediação financeira  48  103  165 
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários  48  103  165 

Resultado bruto da intermediação 
 financeira  48  103  165 
Outras receitas/(despesas) operacionais  (346)  (873)  459 
Receitas de prestação de serviços 13  -  - 5.100
Despesas de pessoal 15  (127) (333)  (745)
Outras despesas administrativas 16, 19 (199) (505) (3.422)
Despesas tributárias  (3) (6)  (424)
Outras receitas operacionais  10  24  27 
Outras despesas operacionais  (27) (53)  (77)

Resultado operacional  (298)  (770)  624 
Resultado antes da tributação sobre o 
lucro e participações  (298)  (770)  624 
Imposto de renda e contribuição social 17  - -  (118)
Imposto de renda  -  - (55)
Contribuição social  -  - (63)

Participações no resultado 14  (27)  (54)  (171)
(Prejuízo)/Lucro líquido do semestre/
 exercício  (325)  (824)  335 
Quantidade de cotas  7.404  7.404  7.404 
Prejuízo/Lucro por cota do capital social - R$ (43,90) (111,29)  45,25 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto o valor nominal da cota)

1 Contexto operacional: A Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. (“Distribuidora”) tem como objeto social a prática de operações inerentes 
às distribuidoras de títulos e valores mobiliários, incluindo a gestão e a adminis-
tração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimento. Até 28 de 
dezembro de 2017, Distribuidora fazia, principalmente, a distribuição de cotas de 
fundos de investimento, atividade esta encerrada em 29 de dezembro de 2017, 
conforme distrato de contrato de distribuição de cotas de fundos de investimento, 
descrito na Nota Explicativa n° 6. Conforme comunicado ao Banco Central do 
Brasil em 20 de julho de 2018, a administração da Distribuidora informou que 
encontra-se em tratativas que objetivam a sua venda, caso, entretanto, a venda 
não se concretize em tempo razoável, a administração tem a intenção de alterar 
o objeto da Distribuidora, de forma que esta deixe de desempenhar atividades
reguladas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), tornando-se, portanto, uma
empresa de responsabilidade limitada não financeira. Além disso, os cotistas da
Distribuidora confirmam a sua intenção em fornecer suporte financeiro à Distri-
buidora, a fim de satisfazer as suas responsabilidades. 2 Apresentação das
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Distribuidora foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária
brasileira e instruções do BACEN, e estão sendo apresentadas em conformida-
de com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - CO-
SIF. Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais
de contabilidade, algumas normas emitidas pelo CPC, e suas interpretações,
aplicáveis as instituições financeiras, foram aprovadas pelo CMN. São elas:

CPC Tema Resolução CMN
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 4.007/11
00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15
02 - R2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 

conversão de demonstrações financeiras 4.524/16
04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Atualmente não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronun-
ciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será 
de forma prospectiva ou retrospectiva. Com isso ainda não é possível estimar os 
impactos contábeis da utilização desses pronunciamentos nas demonstrações 
financeiras da Distribuidora. A autorização para conclusão destas demonstrações 
financeiras foi dada pela Diretoria da Distribuidora em 14 de fevereiro de 2019.  
3 Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis 
adotadas pela Distribuidora são as seguintes: a. O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência do semestre/
exercício.  b. O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluin-
do, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro 
rata dia) e cambiais auferidos, deduzido da correspondente renda de realização 
futura e/ou provisão para perda.  c. Os títulos e valores mobiliários, classificados 
como disponíveis para venda nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01 (Nota 
Explicativa nº 5), foram avaliados pelo valor de mercado, com a apropriação dos 
rendimentos reconhecidos em conta de resultado e o ajuste ao valor de mercado 
registrado em contrapartida à conta específica do patrimônio líquido, líquido dos 
efeitos tributários. d. Outros investimentos permanentes, representados por cotas 
da ANBIMA, estão avaliados pelo custo de aquisição. e. O imobilizado de uso é 
registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear 
com base no prazo de vida útil estimada dos bens. f. O passivo circulante é de-
monstrado pelo valor da obrigação acrescido, quando aplicável, dos encargos e das 
variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos. g. A provisão 
para imposto de renda é constituída com base no lucro contábil, ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação fiscal, à alíquota de 15%, acrescida 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A provi-
são para contribuição social foi calculada à alíquota de 20%. A Distribuidora não 
constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social por não atender aos requisitos estabele-
cidos pela Resolução nº 3.059/02 do Conselho Monetário Nacional (CMN).  h. A 
Administração, baseada no pronunciamento contábil nº 01 emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC 01), aprovado pela Resolução da CMN nº 
3.566, de 29 de maio de 2008, reconhece uma perda por impairment no resultado, 
se o valor contábil dos ativos da Distribuidora exceder o seu valor recuperável. i. A 
elaboração de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação 
e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora revisa 
as estimativas e premissas periodicamente.  j. O lucro/prejuízo por cota do capital 
social apresentado na demonstração do resultado é calculado com base na quanti-
dade de cotas em circulação na data do balanço. 4 Caixa e equivalentes de caixa:

2018 2017
Caixa e bancos 72 651
5 Títulos e valores mobiliários: São classificados, de acordo com a Circular 
BACEN nº 3.068/01, em títulos disponíveis para venda e avaliados ao valor 
de mercado. A carteira de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 é composta como se segue:

2018 2017

Descrição
Custo atu-

alizado
Valor de 

mercado
Perdas não 
realizadas

Valor de 
mercado

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria:

Letras Financeiras do Tesouro 
- LFT - até 90 dias - - - 1.262
Letras Financeiras do Tesouro
- LFT - após 90 dias 1.383 1.383 - 557

1.383 1.383 - 1.819
A data de vencimento das LFTs é em 1º de março de 2021 (2017: 1º de março de 
2018 e 1º de março de 2021). O valor de mercado dos títulos disponíveis para venda 
é apurado com base na cotação do Mercado Secundário divulgado pela Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. 
6 Outros créditos: a. Rendas a receber:

2018 2017
 Serviços prestados a receber por colocação e 

distribuição de cotas de fundos de investimento - 50
Em 29 de dezembro de 2017 foi feito o distrato do contrato de distribuição de 
cotas de fundos de investimento.Em 06 de dezembro de 2017 foi feito o 9º 
aditamento ao contrato de distribuição de cotas de fundos de investimento, 
alterando o valor da remuneração mensal fixa, a qual faz jus a Distribuidora, 
de R$ 500 para R$ 50 a partir de 1ª de novembro de 2017. b. Diversos

2018 2017
Impostos e contribuições a compensar 143 157

143 157
7 Outros valores e bens - Despesas antecipadas:

2018 2017
Bloomberg do Brasil Com. e Serv. Ltda - 45
Fundação Getúlio Vargas - 11

- 56
8 Outras obrigações - Sociais e estatutárias:

2018 2017
Participações a pagar (Nota 14) 27 104
9 Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias:

2018 2017
Impostos e contribuições sobre salários 7 19
Demais obrigações 1 18

8 37
10 Outras obrigações - Diversas:

2018 2017
Saldo a pagar a partes relacionadas (Nota 19) 2 85
Despesas de pessoal 13 62
Publicação 4 4
Credores diversos 10 10
Demais obrigações 20 102

49 263
11 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social é representado por 
7.404 cotas com valor nominal de R$ 300 por cota. b. Dividendos - O contrato social 
da Distribuidora não estabelece a obrigatoriedade para distribuição de dividendos 
mínimos anuais. As distribuições são aprovadas em reuniões dos cotistas, quando 
convocadas para esse fim. c. Ajustes de avaliação patrimonial - Representam os 
ganhos ou as perdas não realizados, líquidos dos efeitos tributários, decorrentes 
do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados como 
“disponíveis para venda”, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5. Tais 
ganhos ou perdas são transferidos para as correspondentes contas do resultado 
do período em que ocorrer a sua efetiva realização financeira, ou baixa por im-
paridade. d. Reserva Legal - Representa a constituição da Reserva Legal com 
a destinação de 5% do lucro do exercício após dedução do saldo de prejuízo. 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o saldo de reserva legal 
constituído foi totalmente utilizado para absorção de prejuízos do exercício de 2018.
e. Reservas Especiais de Lucros - Representam as destinações dos saldos de
Lucros Acumulados no exercício após a constituição da Reserva Legal. Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o saldo de reservas especiais de lucros
constituído foi totalmente utilizado para absorção de prejuízos do exercício de 2018. 
12 Instrumentos financeiros derivativos: A Distribuidora não efetuou operações 
com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017. 13 Receitas de prestação de serviços:

2º Semestre 2018 2018 2017
Colocação e distribuição de cotas de 
fundos de investimento (a) - - 5.100
(a) A diminuição da receita de colocação e distribuição refere-se ao distra-
to do contrato de distribuição conforme descrito na Nota Explicativa nº 6a.
14 Participação no resultado: Representam os valores pagos e a pagar aos
funcionários, referentes a participação nos lucros e resultados da Distribui-
dora. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram delibera-
dos e aprovados em reuniões de cotistas os pagamentos de participações no
resultado no montante de R$ 54 (2017: R$ 171). 15 Despesa de pessoal:

2º Semestre 2018 2018 2017
Honorários 18 36 36
Salários 63 144 345
Encargos sociais 24 73 123
Outras despesas de pessoal 22 80 241

127 333 745

16 Outras despesas administrativas:
2º Semestre 2018 2018 2017

Aluguéis - - 246
Comunicações 1 7 36
Processamento de dados 76 239 745
Publicações 5 11 10
Serviços financeiros 56 109 104
Serviços especializados 33 72 237
Viagens - - 8
Outras despesas administrativas (*) 28 67 2.036

199 505 3.422
(*) O saldo da rubrica “Outras despesas administrativas” em 2017 refere-se, 
basicamente, ao contrato de rateio de custo de infraestrutura comuns entre a 
Distribuidora e sua controladora, Icatu Holding S.A. no montante de R$ 1.834, 
mencionado na Nota Explicativa nº 19. Em 2018 houve o 3º aditamento ao 
contrato de rateio com a Icatu Holding S.A., estabelecendo a importância fixa 
mensal de R$ 1. 17 Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de de-
zembro de 2018 a Distribuidora não apurou imposto de renda e contribuição a 
pagar. Em 31 de dezembro de 2017, a conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais com-
binadas e da despesa debitada em resultado é demonstrada como se segue:

2017
Lucro antes dos impostos e participações 624
Participações no resultado (171)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 453
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa (136)
Base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social 317
Alíquota fiscal oficial combinada 45%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas fiscais 142
Dedução de R$240 por ano da base do adicional do imposto de 
renda (24)
Imposto de renda e contribuição social correntes no resultado do 
exercício 118
Alíquota fiscal efetiva combinada 26,19%
18 Limite operacional (acordo de Basileia):
As instituições financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio líqui-
do compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme 
Resolução nº 2.099/94, do Conselho Monetário Nacional e legislação com-
plementar. Em 31 de dezembro de 2018, o índice do Patrimônio de Refe-
rência em relação aos ativos ponderados da Distribuidora era de 19,63% 
(2017: 27,64%), superior ao índice mínimo exigido pelos normativos, que 
é de 10,5% (2017: 9,25%). 19 Transações entre partes relacionadas: 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, foram 
efetuadas as seguintes operações com sociedades ligadas e acionistas:

2018 2017
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado
Outras obrigações - Diversas (*) (2) - (85) -
Outras despesas administrativas (*) - (13) - (1.834)
Em reunião de cotistas de 02 de abril de 2018 foi deliberada a remuneração 
máxima da Diretoria em R$ 50 para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 (2017: R$ 500). Durante o exercício, os Diretores receberam o montante 
de R$ 36 (2017: R$ 36). (*) As atividades da Distribuidora estão suportadas 
por uma estrutura corporativa liderada pela Icatu Holding S.A., que administra, 
de forma integrada, o processamento e controle administrativo, financeiro e 
legal necessários para a realização, de forma segura e eficiente, das suas 
mais diversas operações. Dessa forma, os saldos de transações com partes 
relacionadas incluem saldos a receber e a pagar por contratos de rateio de 
custo de infraestrutura comuns às empresas relacionadas, tais como telefonia, 
infraestrutura etc. Esse rateio é feito com base nos centros de custo e revi-
sado periodicamente. Em 2018, houve o 3º aditamento ao contrato de rateio 
com a Icatu Holding S.A., estabelecendo a importância fixa mensal de R$ 1.
20 Eventos subsequentes: Até a data de emissão deste relatório, nenhum dos 
eventos descritos na Nota Explicativa nº 1 e mencionados pela administração da 
Distribuidora em carta para o BACEN, referentes a intenção de venda da Distribui-
dora ou a intenção de transformação em entidade não financeira foram iniciados. 

A Diretoria.
Élyson Embiruçú de Souza - Contador - CRC BA 8825/O-8T-RJ

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e aos Cotistas da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Icatu Distrbuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Distribuidora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Icatu Distrbuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de de-
zembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos 

auditores: A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS 

– AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos 
classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 
84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada 
pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à 
pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de janeiro/2019.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que 

conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar 
em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo 
de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos 
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que 
efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e 
a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de janeiro/2019. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente 
ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos 
ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a 
residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.

06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de janeiro/2019.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de janeiro/2019, admitiram, demitiram ou 
transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo empregador doméstico.

OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:

a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Seguro-
desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;

b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal 
conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário 
que celebraram contratos de trabalho temporários.

FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho 
temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período 
inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho temporário deverá 
informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 

Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização 
deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, 
a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto. A 
solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de 
informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e 
rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à 
Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato Gerador, no Código 
115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores 
domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de 
janeiro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será 

gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa 

ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 

antecipado.
08 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário 
pessoa jurídica, no mês de janeiro/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro dos óbitos ocorridos no 
mês de janeiro/2019, devendo constar da relação a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa 
falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão 
encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus 
empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de janeiro/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais 
e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente 
aos cigarros contendo tabaco.

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de 
carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, 
empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República 
do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de 
serviços de transporte rodoviário internacional de carga.

FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês 
de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que 
conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar 
em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo 
de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos 
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que 
efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, 
e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de fevereiro/2019. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos 
ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a 
residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as 
imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da 
escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf 
deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz 
da pessoa jurídica.

No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-
Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-
Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, 
de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização no mês de janeiro/2019, no mercado interno, dos combustíveis 
relacionados anteriormente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:

a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas 
signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou 
domiciliados no exterior;

b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e

c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de janeiro/2019, 
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos 
contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica 
(serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração 
de patentes.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa jurídica 
produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins 
incidentes sobre os insumos utilizados.

FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2018.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar 

informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra 

nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

(CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva 

sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a 

título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão 
de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha equipe 
de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/
Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019. 
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do 

Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016,  exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde 
que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da 
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da 
Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no 
artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus 
cooperados contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com 
exceção dos domésticos e contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, 
pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou 
a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão 
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros 
e a descontada dos empregados.

FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que 
desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa 
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em 
regime de trabalho temporário.

FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de 
janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, 
federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, 
sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes 
serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de 
mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS 
OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb.

FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V 
da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 78.000.000,00 no ano 
de 2016.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb 
Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.

Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos 
ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos 
do trabalho.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e 
aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos 
fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos 
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou 
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência 
do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no 
artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, 
correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos 
à incorporação imobiliária.

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada 
incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, 
recebidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que 
optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

21 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as 
isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de 
pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 

As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo 
sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as 
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e 
equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que 
conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar 
em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo 
de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos 
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que 
efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e 
a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de fevereiro/2019. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a 
estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos 
ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a 
residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes 
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive 
condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins 
qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 
11.051/2004.

FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os 
classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção 
de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à 
instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de 
fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

28 COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado que, no ano-calendário de 2018, efetuaram a retenção da 
CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep nos pagamentos a outra pessoa jurídica de direito privado 
referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, 
vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber e de serviços 
profissionais.

OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 459 SRF/2004. 
Opcionalmente, o comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica 
beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.

COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS 
OBRIGADAS: Órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações federais, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos 
do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na 
modalidade total no Siafi que, no ano-calendário de 2018, efetuaram a retenção de IRPJ, CSLL, 
Cofins e PIS/Pasep, nos pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação 
de serviços em geral, inclusive obras, na forma das Leis 9.430/96 e 10.833/2003.

OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.234 RFB/2012. 
Opcionalmente, as informações poderão ser disponibilizadas à pessoa jurídica beneficiária dos 
pagamentos por meio da internet.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas e jurídicas que efetuaram pagamento de rendimentos a pessoas físicas, no ano-
calendário de 2018, sujeitos à retenção do IR/Fonte.

OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.682 RFB/2016. 
Opcionalmente, o comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa física 
que possua endereço eletrônico, ficando dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOAS JURÍDICAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram pagamento ou crédito de rendimentos 
sujeitos à retenção do IR/Fonte a outras pessoas jurídicas no ano-calendário de 2018.

OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 119 SRF/2000. 
Opcionalmente, o comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica 
que possua endereço eletrônico, ficando dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Autônomos e profissionais liberais, que tenham optado.

FATO GERADOR: O exercício da atividade no ano de 2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, assim 
definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e 
expressamente pelos empregados.

FATO GERADOR: Remuneração do mês do mês de janeiro/2019 dos empregados admitidos em 
dezembro/2018 que não sofreram desconto no mês de março/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram 
o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de 
redução/suspensão.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações 
financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado 
contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo 
recolhimento parcelado da contribuição.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações 
financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º 
trimestre/2018.

OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na 
forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.

FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma da 
legislação vigente.

OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DECRED – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Administradoras de cartões de crédito, para informar as operações efetuadas 
com cartões de crédito em que o montante global movimentado no mês seja igual ou superior 
a R$ 5.000,00, para pessoas físicas, e R$ 10.000,00, para pessoas jurídicas, neste caso, 
compreendendo todos os seus estabelecimentos. 

FATO GERADOR: Operações efetuadas no 2º semestre/2018.
DIF-PAPEL IMUNE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes, distribuidores, importadores, empresas 

jornalísticas ou editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de 
livros, jornais e periódicos.

FATO GERADOR: Operações realizadas no 2º semestre/2018.

OBSERVAÇÕES: A entrega deve ser realizada mesmo se no período não houver operação com 
papel imune. O estabelecimento matriz efetuará a entrega com as informações de todos os 
estabelecimentos que operarem com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

DIMOB – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas e equiparadas que:

a) comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim;

b) intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; 

c) realizarem sublocação de imóveis; ou

d) se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus 
condôminos ou de seus sócios.

FATO GERADOR: Operações realizadas no ano-calendário de 2018.

OBSERVAÇÃO: A Dimob deverá ser apresentada pelo estabelecimento matriz, em relação a todos os 
estabelecimentos da pessoa jurídica, com as informações sobre:

a) as operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de aquisições/alienações, 
no ano em que foram contratadas; e 

b) os pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrentes de locação, sublocação 
e intermediação de locação, independentemente do ano em que essa operação foi contratada.

DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: 
A Dirf deve ser apresentada pelas pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas que pagaram 
ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto de Renda na fonte, 
ainda que em um único mês do ano-calendário de 2018, por si ou como representantes de terceiros: 
estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive 
as imunes ou isentas; pessoas jurídicas de direito público, inclusive os fundos públicos de que trata 
o artigo 71 da Lei 4.320/64; filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede 
no exterior; empresas individuais; caixas, associações e organizações sindicais de empregados 
e empregadores; titulares de serviços notariais e de registro; condomínios edilícios; instituições 
administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos; e órgãos gestores de 
mão de obra do trabalho portuário. 

Além dessas pessoas, também devem apresentar a Dirf: 

• ainda que não tenha havido a retenção do imposto, os órgãos e entidades  da administração 
pública federal direta, autarquias e fundações da administração pública federal, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades de cujo capital social com direito a voto, a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam 
obrigadas a registrar a sua execução orçamentária e financeira no Siafi que efetuaram pagamento, 
pelo fornecimento de bens e serviços, a instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à 
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, e instituições 
de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis que prestem os serviços 
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que 
se destinam, sem fins lucrativos; os candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes; e as 
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego 
ou remessa a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, de valores referentes 
a: aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos; royalties, serviços 
técnicos e de assistência técnica; juros e comissões em geral; juros sobre o capital próprio; aluguel e 
arrendamento; aplicações financeiras em fundos ou em entidades de investimento coletivo; carteiras 
de valores mobiliários e mercados de renda fixa ou renda variável; fretes internacionais; previdência 
complementar; remuneração de direitos; obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas; lucros 
e dividendos distribuídos; cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes 
no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais; rendimentos de 
que trata o artigo 1º do Decreto 6.761/2009 que tiveram a alíquota do Imposto de Renda reduzida a 
zero; e demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza, na forma 
da legislação específica; 

• as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em um único mês do ano-calendário 
de 2018, da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, nos termos dos artigos 3º da Lei 10.485/2002, e dos artigos 30, 33 e 34 da Lei 
10.833/2003.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido 
valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra 
moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação 
de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, 
realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.

FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre 
o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de 
cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão 
dispensadas da apresentação da DME.

DMED – DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE - PESSOAS OBRIGADAS: As 
pessoas jurídicas ou equiparadas nos termos da legislação do Imposto de Renda, prestadoras de 
serviços de saúde, e as operadoras de planos privados de assistência à saúde.

FATO GERADOR: Pagamentos recebidos no ano de 2018.

OBSERVAÇÃO: A Dmed será apresentada de forma centralizada pela matriz, contendo as informações 
de todos os estabelecimentos.

e-FINANCEIRA – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A e-Financeira deverá ser 
apresentada:

a) pelas pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência 
complementar, autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposentadoria Programada Individual 
(Fapi) ou que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda 
nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros; e

b) pelas sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de 
pessoas.

FATO GERADOR: Fatos ocorridos no 2º semestre de 2018.

OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de apresentação alcança, em relação ao módulo de operações 
financeiras, as entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – 
BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades 
corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, 
pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações 
em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras.

FATO GERADOR: Informações relativas ao ano-calendário de 2018.

OBSERVAÇÕES: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 698 SRF/2006. 
Para as pessoas físicas que possuam endereço eletrônico e clientes que utilizem Internet Banking ou 
Office Banking, é permitida a disponibilização do Informe de Rendimentos Financeiros por meio da 
internet ou outros meios eletrônicos.

A fonte pagadora fica dispensada dessa obrigação quando os saldos de conta-correntes, de 
poupança, dos créditos em trânsito e das demais aplicações financeiras, assim como o total 
anual dos rendimentos, à exceção daqueles provenientes de previdência complementar, Fundo 
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Vida 
Gerador de Benefício Livre (VGBL), forem de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 140,00, e 
quando se tratar de investidores residentes no exterior.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL- PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.

FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de janeiro/2019, em operações na bolsa de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e 
alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:

a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como 
decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os 
decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração 
por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;

b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou 
não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para 
o Brasil, lucros e dividendos;

c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e 
outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem 
remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;

d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de 
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, 
acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por 
escritura pública;

e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.

FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de 
janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na 
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.

FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real 
que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma 
de estimativa.

FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução, referentes ao mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na 
alienação de ativos.

FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado 
do imposto.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 
9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos no 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 
9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.

FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e 
da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e 
II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes 
ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, operações 
de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive 
operações de importação e exportação de serviços.

FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de novembro/2018.

OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no 
cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica 
e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.

FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias 
procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre 
comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras   –  continuação

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - Sala 402 (Parte) - Leblon
 CEP 22440-035 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
 Tel.: (21) 3804-8500 - Fax: (21) 3804-8600

ICATU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 03.282.508/0001-18

CONTINUAÇÃO

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora. – Avaliamos 

a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da [Companhia ou 
Empresa]. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional. – 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019 

KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. 
Lino Martins da Silva Junior - Contador CRC RJ-083314/O-7.
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ASSOCIAÇÃO HUMANISTICA SOLIDÁRIA
EDITAL Nº 01/2019

Ficam convocados os 28 (vinte e oito) associados da Associação Huma-
nística Solidária, inscrita no CNPJ: 11.5476174.0001-95, situada na Tra-
vessa Ela nº 26 Bairro: Taquara/Jacarepaguá CEP: 22772-460 - RJ para 
Assembléia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se no dia 28 (VINTE E 
OITO) de março de 2019 devendo reunir-se em primeira convocação às 
09h00 com a presença da maioria dos associados ou em 2º convocação 
as 09h30min com qualquer número de associados, conforme estabelecido 
no art. 13 e parágrafo único do Estatuto em vigor, para deliberar sobre a 
ORDEM DO DIA: 1º - Eleger e empossar a nova diretoria que será em 
chapa única 2º Assuntos gerais. Rio de Janeiro 26 de fevereiro de 2019.

Presidente Maria Eugênia Belfort Barbosa

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 05.323.194/0001-80

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na forma 
do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua disposição, 
na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta 
cidade, para obtenção de cópias, os documentos da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 26 de 
fevereiro de 2019. A Diretoria.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua 
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da 
administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA DE RADIO TAXI MISTA DE TRANSPORTE 

CONSUMO E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA 
CNPJ nº 40.288.219/0001-52 - NIRE nº 3340004311   //  EM  16/03/2019.
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
convoca seus associados, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária 
a ser realizada em 16 de março de 2019, na ABO-RJ, sito a Rua Barão 
de Sertório, n° 75 – Rio Comprido – Rio de Janeiro - RJ, com primeira 
convocação às 12h:00, com a presença de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
associados, em segunda convocação, às 13h:00, com a presença de metade 
mais um dos associados, e em terceira e última convocação, às 14h:00 
com a presença de no mínimo, 10 (dez)  associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação e aprovação das Contas dos 
órgãos de administração – Exercício 2018 – acompanhada de parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço; 
c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. 
II – Destinação das Sobras Apuradas ou rateio das Perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. 
III – Eleição dos membros do Conselho de Administração. IV – Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal. V – Eleição dos membros do Conselho de 
Ética e Disciplina. VI – Delegado. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019

Francisco José Ribeiro Leda
Dir.Presidente

COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICIPÍO 
DO RIO DE JANEIRO – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO

CNPJ nº 15.150.415/0001-19  - NIRE nº3340005186-6
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 30/03/2019

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca as suas associadas, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 30 de março de 2019, na ABO-RJ, sito à Rua 
Barão de Sertório, n° 75 – Rio Comprido - nesta Cidade, às 08h:00, com a 
presença de no mínimo, 2/3 (dois terços) de delegados das  associadas, em 
primeira convocação; às 09h:00, com a presença de metade mais um dos 
delegados das associadas, em segunda convocação: às 10h00min com 
a presença de no mínimo, 3 (três) delegados das associadas em terceira 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação 
e Aprovação das Contas dos órgãos de administração – Exercício 2018 – 
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
de gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das 
Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade. II – Destinação das Sobras Apuradas ou rateio 
das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade. III – Eleição para membros da diretoria. IV – 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal. V – Eleição dos membros do 
Conselho de Ética e Disciplina. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Francisco Jose Ribeiro Leda
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI 

BARRA AMERICAS TAXI
CNPJ/MF: 23.055.218/0001-49 – NIRE Nº 3340005414-8

EM  16/03/2019
O Presidente da Cooperativa dos Motoristas de Taxi Barra Américas Táxi no 
exercício de suas atribuições convoca seus associados em dia com suas 
obrigações sociais e estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 16/03/2019  na Rua Senador Alencar, 157 – 
São Cristóvão – RJ. Com primeira convocação às 13:00h, com a presença de 
2/3 dos associados, com segunda convocação às 14:00h, com a presença de 
metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 15:00h 
com a presença de um mínimo de 10(dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Prestação de Contas do Exercício do ano 
de 2018. Apresentação de relatório de gestão do órgão de Administração, 
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
de Gestão;  b) Balanço Patrimonial;  c) Demonstrativo das Sobras e  Perdas 
Apuradas; d) Destinação das Sobras ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 – 
Eleição dos Membros do Conselho de Administração, Eleição dos Membros 
do Conselho de Ética e Disciplina 3(três) Membros, sendo todos Titulares, 
Eleição do Conselho Fiscal 3(três) Membros. 3 – Eleição do Delegado junto a 
CCRJ. Somente poderão se inscrever candidatos para os cargos citados, os 
Associados Adimplentes.  A Associação possui 24 associados. Somente os 
adimplentes nesta data poderão exercer os seus direitos sociais.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.
Jadir da Rocha Correa

Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA
ERRATA

Confiance Medical Produtos Médicos S/A, CNPJ 05.209.279/0001-31,
onde se lê: Confiance Medical Produtos Médicos S.A., CNPJ 
05.209.279/0001-31, 
leia-se: Confiance Medical Produtos Médicos Ltda., CNPJ 05.209.279/0001-
31. Monitor Mercantil, 11/02/19, pág. 3.

Confiança da Indústria é a maior desde agosto

Já o ídice do comércio cai 3,8 pontos em fevereiro

O Índice de Confiança 
da Indústria, medido pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), subiu 0,8 ponto 
de janeiro para fevereiro 
deste ano e chegou a 99 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Esse é 
o maior nível do indicador 
desde agosto do ano passa-
do.

Segundo a FGV, essa se-
gunda alta do ano da con-
fiança do empresário da in-
dústria mostra que o índice 
se aproxima dos 100 pontos 
e indica que o setor começa 
a se afastar do fraco desem-
penho do segundo semestre 
de 2018.

A confiança subiu em 12 
dos 19 segmentos industriais 

pesquisados. O Índice da 
Situação Atual, que mede a 
confiança do empresário no 
momento presente, avançou 
1,8 ponto, para 98,8 pontos. 
A avaliação sobre o nível 
atual dos estoques subiu 4,7 
pontos.

Já o Índice de Expectati-
vas (IE) recuou 0,3 ponto, 
para 99,2 pontos. A expec-
tativa dos empresários em 
relação à evolução da situ-
ação dos negócios nos seis 
meses seguintes recuou 2,4 
pontos.

O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiu 
0,4 ponto percentual em fe-
vereiro, para 74,7%, a pri-
meira alta desde setembro de 
2018.

O Índice de Confiança 
do Comércio, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 3,8 pontos 
de janeiro para fevereiro. 
Com a queda, o indicador 
passou de 103,8 para 100 
pontos, em uma escala de 
zero a 200.

Em médias móveis tri-

mestrais, o índice variou 0,1 
ponto, na sexta alta conse-
cutiva. A confiança caiu em 
oito dos 13 segmentos.

Segundo o coordena-
dor e pesquisador da FGV, 
Rodolpho Tobler, uma re-
cuperação das vendas de 
maneira mais intensa ainda 
depende da melhora ex-

pressiva do mercado de tra-
balho e redução dos níveis 
de incerteza.

A percepção dos empre-
sários sobre o momento pre-
sente, medido pelo Índice 
de Situação Atual, caiu 1,4 
ponto, indo para 93,2 pon-
tos. O Índice de Expectati-
vas, que mede a confiança 

nos próximos meses, recuou 
6,1 pontos, ficando em 106,8 
pontos.

Segundo a FGV, em feve-
reiro houve aumento das re-
clamações dos empresários 
com a demanda insuficiente, 
custo financeiro e virtual es-
tabilidade do fator acesso ao 
crédito.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Bradesco Cemig

Hypermarcas Porto Seguro

CSN Usiminas

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas 
a R$ 44,87, com alta de 1,63%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a 
R$ 14,35, com valorização de 0,63% e os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais do Hypermarcas terminaram co-
tadas em R$ 26,80 e com desvalorização de 1,14%. Os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cota-
das a R$ 57,55, com desvalorização de 2,46%. Os três indi-
cadores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 
13,19. Dois dos indicadores semanais mostram mercado 
comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Usiminas terminaram cotadas a 
R$ 10,06. Os três indicadores semanais mostram mercado 
vendido.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 12 de março de 
2019, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização 
para (i.1) troca de controle acionário da Emissora, que deixará de ser detido 
pela Odebrecht Transport S.A. (“OTP”) e indiretamente pela Odebrecht S.A. 
(“ODB” e, em conjunto com OTP, “Antigos Controladores”) e passará a ser 
detido indiretamente por Guarana Urban Mobility Incorporated (“GUMI”),
sendo esta  sociedade controlada pela Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”) no momento 
em que houver o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no 
Share Purchase, Credit Assignment and Investment Agreement (“SPA”) a ser 
celebrado entre a GUMI, a Emissora, a OTP, a Odebrecht Mobilidade S.A., 
a Rio Trens Corporation e a Rio Trens Participações S.A., por meio do qual 
serão acordados, dentre outros assuntos, os termos e as condições para 
a transferência de controle acionário da Emissora (“Alienação de Ações” e 
“Alteração de Controle”), sem que esta Alteração de Controle configure um 
evento de inadimplemento, nos termos da cláusula 6.1.1(vi) da Escritura de 
Emissão e/ou implique em qualquer outra penalidade para Emissora; (i.2) 
bem como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura 
de Emissão a fim de cumprir as seguintes condições estabelecidas no SPA: 
(a) a exclusão de toda e qualquer referência aos Antigos Controladores, (b)
a rescisão integral do Contrato de Suporte das Patrocinadoras, conforme 
aditado; (c) a exclusão de toda e qualquer cláusula da Escritura de Emissão 
e dos Contratos de Garantia da Emissão que contenham obrigações para 
a Mitsui ou suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a exclusão 
das Obrigações de Suporte e de garantias prestadas pela Mitsui ou suas 
controladas, (d) a exclusão de todas as obrigações assumidas pelos Antigos 
Controladores, sendo que a exoneração de tais obrigações listadas nos 
itens anteriores implica em ajustes na estrutura da Emissão, conforme 
indicado expressamente nas minutas de aditamentos a serem aprovados na 
assembleia e estarão anexos à respectiva ata de acordo com o material a 
ser disponibilizado aos Debenturistas no website da Emissora e do Agente 
Fiduciário na data da publicação deste edital e no dia da Assembleia, bem 
como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura de 
Emissão, as Cláusulas Essenciais do Contrato BNDES (conforme definidas 
na Escritura de Emissão), os Contratos de Garantia da Emissão, necessários 
para implementar tais deliberações. Os termos iniciados em letra maiúscula e 
não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Novo presidente pede mais autonomia para o Banco Central
Ex-Santander  
fez a defesa 
durante sabatina 
no Senado 

Momentos antes de ter sua 
indicação, que foi recomenda-
da pelo presidente Jair Bolso-
naro, aprovada por 55 senado-
res favoráveis, seis contrários 
e uma abstenção, o novo pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto de Oliveira Campos 
Neto, que substitui Ilan Gol-
dfajn, defendeu autonomia 
para a autoridade monetária 
ao ser sabatinado nesta terça-
feira na Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado.

Na opinião do economista, 
o “trabalho até aqui realizado 
pelo Banco Central, que per-
mitiu uma queda sustentável 
da taxa básica de juros, trouxe 
à tona imperfeições de nossa 

economia”. “Custos burocrá-
ticos gerados pela excessiva 
intervenção estatal se diluíam 
em comparação às elevadas 
taxas de política praticadas”, 
disse.

Campos Neto explicou que 
o objetivo da autonomia para 
o BC é “aprimorar o arranjo 
institucional de política mo-
netária para que ela dependa 
menos de pessoas e mais de 
regras, e para que estejamos 
alinhados à moderna literatura 
sobre o tema e aos melhores 
pares internacionais”, expli-
cou. Também mencionou que 
existem projetos sobre a auto-
nomia em discussão no Con-
gresso Nacional.

“Acredito que o país es-
teja maduro para mais esse 
avanço. A mudança, se apro-
vada por esse parlamento, 
trará ganhos para a credibi-
lidade da instituição e para 
a potência da política mo-
netária, reduzindo o trade-
off (conflito na escolha de 
uma opção em detrimento de 

outra) de curto prazo entre 
inflação e atividade econô-
mica e contribuindo para a 
queda das taxas de juros e o 
crescimento econômico”.

Campos Neto defendeu 
ainda a inclusão financeira, 
com facilidade de acesso ao 
mercado a investidores e to-
madores nacionais e estran-
geiros, pequenos e grandes; 
precificação adequada, ga-
rantida por instrumentos de 
acesso competitivo aos mer-
cados; transparência no pro-
cesso de formação de preços e 
nas informações de mercado; 
e educação financeira, dando 
estímulo para a participação 
de todos no mercado e para a 
formação de poupança.

Segundo ele, é preciso pro-
mover avanço em programas 
de microcrédito e o estímulo 
ao cooperativismo. “O micro-
crédito permite o contato prá-
tico da população com con-
ceitos financeiros”, afirmou.

O economista disse ainda 
que o atual governo “está 

trabalhando para implemen-
tar uma agenda moderniza-
dora e liberalizante”. 

O novo presidente do 
Banco Central foi um dos 
formuladores da política 
econômica do governo e in-
tegrou a equipe do governo 
brasileiro que foi ao Fórum 
Econômico Mundial em Da-
vos, na Suíça, em janeiro 
deste ano. É neto do econo-
mista, diplomata e escritor 
Roberto Campos (1917-
2001), defensor do libera-
lismo econômico. Bacharel 
e mestre em economia pela 
Universidade da Califórnia, 
Campos Neto atuou nos ban-
cos Bozano Simonsen e San-
tander por vários anos.

Além de Campos Neto, 
também foram sabatina-
dos Bruno Serra Fernan-
des e João Manoel Pinho 
de Mello, indicados para as 
diretorias de Política Mone-
tária e de Organização do 
Sistema Financeiro do BC, 
respectivamente, e Flávia 

Martins Sant’anna Perlin-
geiro, indicada para o cargo 

de diretora da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

Rigor para atos de concentração
O grau de exigência para 

atos de concentração no 
sistema financeiro deve ser 
alto, defendeu nesta terça-
feira o indicado à diretoria 
de Organização do Sistema 
Financeiro do Banco Cen-
tral, João Manoel Pinho de 
Mello. Em sabatina na Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado, 
ele afirmou que redobrará a 
“vigilância ferrenha” na aná-
lise de atos de concentração, 
tanto horizontais, feitos en-
tre concorrentes no mesmo 
mercado, como verticais, 
entre empresas em mercados 
correlatos.

Na opinião dele, esta é 
uma das formas de fomentar 
a concorrência, pavimentan-
do o caminho para juros mais 
baixos aos tomadores de 
crédito, destacou a Reuters, 

que acompanhou a sabati-
na.  “Atos de concentração 
devem ser analisados caso 
a caso, com base na regra 
da razão. Dito isso, à luz da 
atual estrutura dos mercados 
de crédito, de pagamento e 
de capitais, o sarrafo para a 
autorização de novos atos 
de concentração, horizontais 
ou verticais, me parece que 
deve ser colocado em nível 
elevado”, ‘destacou.

Mello elogiou a atuação 
do BC em relação ao inves-
timento do Itaú na XP Inves-
timentos. O BC chamou a 
atenção ao ser mais duro do 
que o Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) ao avaliar a opera-
ção, impedindo o banco de 
ficar com o controle da em-
presa de serviços financeiros 
até pelo menos 2026. 

Ebitda ajustado da BR cai  
26,8% no quarto trimestre

A BR Distribuidora, em-
presa de combustíveis con-
trolada pela Petrobras, re-
portou nesta terça-feira que 
o seu lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização, excluindo efei-
tos não-recorrentes, ou Ebi-
tda ajustado, caiu no quarto 
trimestre em 26,8% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, para R$ 646 
milhões. Já o Ebitda ajusta-
do anual recuou 16,6%, para 
R$ 2,56 bilhões.

A queda no Ebitda ocorre 
em meio a um recuo de 5,6% 
no volume de vendas, para 10,4 
bilhões de litros, diante de uma 
fraqueza no mercado de com-
bustíveis no país. No ano, o vo-
lume vendido pela BR recuou 
3,8%, enquanto o mercado total 
ficou praticamente estável.

Em teleconferência sobre 
os resultados, o presidente 
da BR Distribuidora, Ivan de 
Sá Pereira, afirmou não ter 
informações sobre discus-
sões da Petrobras a respeito 
de possível venda do contro-
le da distribuidora.

A possibilidade de desin-
vestimento foi apresentada re-
centemente pelo presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco. No entanto, Pereira 
nega que tenha recebido deta-
lhamentos sobre o tema.

A BR teve alta de 202,3% 
no lucro líquido do quar-
to trimestre na comparação 
com igual período do ano 
anterior. A companhia foi 
ajudada pela privatização de 
distribuidoras de energia da 
Eletrobras e pela quitação de 
débitos da elétrica.
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Paulo Guedes sabe como a 
Caixa trata os seus clientes?

Apesar de a Caixa Econômica Federal tentar atrair no-
vos clientes, pequenas empresas não podem ter contas 
na instituição, pois a empresa governamental está se uti-
lizando de propaganda enganosa, ressaltando a cobrança 
das menores taxas do mercado. Ledo engano. Um amigo 
dessa coluna abriu um conta no dia 26 de novembro do 
ano passado e, para sua surpresa, em dezembro teve duas 
cobranças da taxa da cesta de serviços no valor de R$ 56 
cada, referente aos meses de novembro e dezembro. Ab-
surdo, pois essa taxa somente é cobrada no dia 15 de cada 
mês e, nos quatro dias em que a sua conta estava sendo 
implantada, nenhum movimento podia ser feito, pois não 
existia nem o cartão de débito para sacar o dinheiro do 
depósito inicial.

Aparentemente, a Caixa resolveu explorar os seus cli-
entes, pois a tal da cesta, este ano passou para R$ 98,98. E 
não serve para nada, pois qualquer saque no caixa acima 
de R$ 50, estranhamente, o cliente é debitado em R$ 2. O 
fornecimento de cheques custa R$ 10. O ministro Paulo 
Guedes concorda com essa forma de a empresa se reestru-
turar?

CVM só olha a B3 não fazer nada
No dia 18 de fevereiro, o BTG Pactual respondeu ino-

centemente para a B3 que não existe qualquer fato que 
seja de seu conhecimento e que justifique isoladamente as 
escandalosas oscilações nas ações ordinárias de emissão 
do banco. Para se ter uma ideia, entre os dias 1 e 15 de 
fevereiro, a cotação dos papéis da instituição passou de 
R$ 10 para R$ 22,95, o que significa um acréscimo de 
58,27%. Embora essa movimentação atípica tenha toda a 
característica de suspeita, a B3 aceitou passivamente a pí-
fia explicação, apesar da negociação de apenas 200 ações 
até um máximo de 9.400.

Se a Comissão de Valores Mobiliários procedesse igual 
à Securities and Exchange Commission, já estaria anal-
isando a movimentação e se preparando para punir Pedro 
Bueno da Rocha Lima, DRI do BTG Pactual, por não re-
sponder da maneira correta às perguntas feitas pela bolsa, 
na condição de preposto.

Ah, se o Brasil tivesse uma SEC
A Securities and Exchange Commission, devido a 

acusações de fraude, solicitou emergência no congela-
mento de ativos contra o Castleberry Financial Services 
LLC, fundo de investimento do sul da Flórida; o presi-
dente T. Jonathon Turner, anteriormente conhecido como 
Jon Barri Brothers; e o CEO Norman M. Strell, sendo que 
o primeiro tem uma condenação criminal anterior e está 
em liberdade condicional após quase 20 anos de prisão. O 
regulador alega que eles fraudaram investidores de US$ 
3,6 milhões.

A Castleberry apresentou para os investidores que tinha 
centenas de milhões de dólares em capital investido em 
empresas locais e um portfólio de centenas de proprie-
dades para investimento. Além disso, diziam contar com 
a proteção da CNA Financial e do Chubb Group, quando 
essas seguradoras não mantinham relações com a Castle-
berry e não autorizavam o uso de seus logotipos nos mate-
riais de vendas da Castleberry.

Filha de Amador Aguiar só no banco
O Bradesco comunicou ao mercado que Lia Maria Agu-

iar, filha de Amador Aguiar, detentora de 6,49% do capital 
social da Cidade de Deus Companhia Comercial de Par-
ticipações, deixou de compor o quadro societário dessa 
companhia e passou a deter participação inferior a 5% no 
capital do Bradesco.

Suborno à portuguesa
O ex-procurador-geral Fernando Pinto Monteiro 

esteve com vários procuradores da justiça portuguesa 
em Angola para apurar alguns problemas relacionados 
a empresários dos dois países. Agora, está havendo a 
maior confusão, pois houve a oferta de “um contêiner 
de paracuca (doce feito com amendoim e açucar)”. To-
dos estão querendo descobrir o que significa essa lin-
guagem codificada.

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 26.3.000.2429-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE 
DEZEMBRO DE 2018. LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC CON-
STRUÇÕES E MONTAGENS S.A. (“Companhia”), na Rua Guimarães Peixo-
to, nº 75, sala 2101, Casa Amarela, na Cidade de Recife, Estado de Pernam-
buco, em 28 de dezembro de 2018, às 11:00 horas. CONVOCAÇÃO E PRE-
SENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º do artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presi-
dente: Gildson Mendonça Brasileiro e Secretário: Gervásio Edson Magno.
ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca (a) da alteração do 
endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º 
do Estatuto Social; (b) da alteração do jornal de grande circulação no qual são 
publicados os atos societários da Companhia, conforme § 3° do artigo 289 da 
Lei das S.A.; (c) da alteração da composição da mesa da Assembleia Geral 
da Companhia, com a consequente alteração do artigo 12, parágrafo único, 
do Estatuto Social; (d) do aumento do capital social da Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; (e) da consolidação do 
Estatuto Social; e (f) da aprovação da ata da presente assembleia de forma 
sumária. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da ordem do dia, as 
acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar: (a) A alteração do endereço 
da sede da Companhia, que passa a ser na Rua São José, nº 40, 4º andar, 
parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-020, em razão do que o artigo 
3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
São José, n° 40, 4º andar, parte, Centro, CEP 20010-020, podendo, por delib-
eração da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e 
no exterior. (b) A alteração do jornal de grande circulação utilizado para dar 
publicidade aos atos societários da Companhia, que passará a ser o jornal 
Monitor Mercantil; (c) A alteração da composição da mesa da Assembleia 
Geral da Companhia, que passa a ser presidida e secretariada, preferencial-
mente, por acionistas da Companhia e/ou por seus Diretores, razão pela qual 
o artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social, passa a vigorar com a se-
guinte redação: Artigo 12. omissis. Parágrafo Único. A Assembleia Geral
será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da Compa-
nhia e/ou por seus Diretores. (d) O aumento do capital social da Companhia
no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), mediante
a conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados em
dinheiro no ano de 2018, com a consequente emissão de 1.065.937 (um mil-
hão, sessenta e cinco mil, novecentas e trinta e sete) novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão aproximado de R$
1,1351515145829400, fixado de acordo com as disposições do art. 170, § 1º
da Lei das S.A., sendo tais ações totalmente subscritas e integralizadas,
neste ato, pela acionista Queiroz Galvão S.A., com expressa anuência e
renúncia ao direito de preferência da acionista QGMI, conforme o Boletim de
Subscrição aqui anexo. (e) Desta forma, o capital social da Companhia pas-
sará de R$ 223.358.818,56 (duzentos e vinte e três milhões, trezentos e
cinquenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos),
dividido em 196.765.764 (cento e noventa e seis milhões, setecentas e 
sessenta e cinco mil, setecentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal, para R$ 224.568.818,56 (duzentos e vinte e
quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e
cinquenta e seis centavos), dividido em 197.831.701 (cento e noventa e sete
milhões, oitocentas e trinta e uma mil e setecentas e uma) ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, sendo 11.934.150 (onze milhões, novecen-
tas e trinta e quatro mil, cento e cinquenta) ações de titularidade da QGMI,
representativas de aproximadamente 6,0325% do capital social total da Com-
panhia, e 185.897.551 (cento e oitenta e cinco milhões, oitocentas e noventa
e sete mil, quinhentas e cinquenta e uma) ações de titularidade da QGSA,
representativas de aproximadamente 93,9675% do capital social da Compan-
hia; (f) Consignar que as novas ações são emitidas livres e desembaraçadas
de quaisquer gravames, ônus, vícios e invalidades, e conferirão ao seu titular
os mesmos direitos conferidos às ações ordinárias existentes da Companhia
na presente data, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e bonifi-
cações porventura realizados após a presente data; (g) Em vista das delibera-
ções constantes dos itens acima, aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social, que passa
a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º. O Capital Social é de R$ 
224.568.818,56 (duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e
oito mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), representado 
por 197.831.701 (cento e noventa e sete milhões, oitocentas e trinta e uma mil 
e setecentas e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, total-
mente subscrito e integralizado. (h) A consolidação e publicação do Estatuto
Social da Companhia contemplando as alterações mencionadas nos itens
acima, conforme texto do Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta
assentada; (i) a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento
na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interes-
sam à assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lida e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Gildson Mendonça Brasileiro, Secretário: Gervásio Edson Magno. Acionistas:
Queiroz Galvão S.A., por Amilcar Bastos Falcão e Thiago Luiz Regueira dos
Santos. QGMI Participações Ltda., por Manoel Francisco Jayme Galvão Neto. 
Confere com o original lavrado no livro próprio. Gildson Mendonça Brasilei-
ro - Presidente da Mesa; Gervásio Edson Magno - Secretário da Mesa.
QUEIROZ GALVÃO S.A. - p. Amilcar Bastos Falcão e Thiago Luiz Regueira
dos Santos; QGMI PARTICIPAÇÕES S.A. - Manoel Francisco Jayme Galvão
Neto. Certidão: JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certi-
fico o registro em 16/01/2019 sob nº 20199983496. André Ayres Bezerra da
Costa - Secretário-Geral. ANEXO I - ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTA-
GENS S.A. CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 26.3.000.2429-2 - ESTATU-
TO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURA-
ÇÃO - Artigo 1º - A ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A. é uma
sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, demais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. Artigo 2º - A 
Companhia tem por objeto social a prática das seguintes atividades: (a) cons-
trução industrial e civil, de obras públicas ou privadas; (b) montagens indus-
triais e civis, para clientes públicos ou da iniciativa privada; (c) importação e
exportação de materiais, peças e equipamentos ligados às atividades de
construção e de montagem civil e industrial; (d) compra e venda de materiais,
peças e equipamentos ligados às atividades de construção e de montagem
civil e industrial; (e) realização de estudos e projetos de engenharia e presta-
ção de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de 
projetos; (f) participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certa-
mes visando a execução dos serviços previstos em seu objeto social; (g)
prestação de serviços e realização de atividades pertinentes e correlatas às
do objeto social da Companhia; (h) participação em outras sociedades, no
Brasil ou no exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto social; (i)
participação em consórcios de sociedades quando para desenvolver ativida-
des relacionadas a seu objeto social; e (j) execução de serviços combinados
de escritório e apoio administrativo. Parágrafo Único. As atividades constan-
tes do objeto social da Companhia poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no 
exterior. Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indetermina-
do, tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua São José, n° 40, 4º andar, parte, Centro, CEP 20010-020, podendo,
por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no
Brasil e no exterior. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo 4º
- O capital social é de 224.568.818,56 (duzentos e vinte e quatro milhões,
quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis 
centavos), representado por 197.831.701 (cento e noventa e sete milhões,
oitocentas e trinta e uma mil e setecentas e uma) ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. Artigo 5º - Cada
ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assem-
bleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se 
a sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de
Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Primeiro - A Companhia pode-
rá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nomina-
tivas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito a voto. Parágrafo Segun-
do - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. CAPÍTULO III - AD-
MINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 6º - A Companhia será administra-
da por uma Diretoria. Parágrafo Único -  A Diretoria terá os poderes e atribui-
ções conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que
venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. SEÇÃO I - DA DIRETO-

RIA - Artigo 7º - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 
(dois) e, no máximo, 3 (três) integrantes, acionistas ou não, todos eles resi-
dentes no País, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Pará-
grafo Primeiro - Compete aos integrantes da Diretoria a representação da 
Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos 
por este Estatuto Social, pelas normas que venham a ser estabelecidas pela 
Assembleia Geral e por lei. Parágrafo Segundo - Os integrantes da Diretoria 
tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do 
respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressal-
vada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Reunião da Assembleia 
Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Pos-
se. Parágrafo Terceiro - Em caso de licença, impedimento temporário ou 
vacância, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado, im-
pedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que se seguir ao aconte-
cimento. O substituto permanecerá no cargo até o desimpedimento ou o tér-
mino da licença do substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. Pará-
grafo Quarto - Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, este será 
considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de Assembleia 
Geral que eleja novos membros ou reeleja aquela em exercício. Artigo 8º - A 
Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto 
neste Estatuto, em especial ao que reza o seu artigo 9º, na legislação aplicá-
vel e nas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral, 
sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de 
atos em nome da Companhia, estranhos aos seus objetivos. Artigo 9º - Com-
pete à Diretoria: (i) cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações 
da Assembleia Geral; (ii) a prática de todos os atos necessários ao funciona-
mento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, 
no país ou no exterior, e ainda: (a) mediante a assinatura individual de qual-
quer dos integrantes da Diretoria: (a.1) representar a Companhia perante 
quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades 
autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas 
privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, 
assinar propostas, declarações e documentos afins; (a.2) outorgar procura-
ções ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da 
Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; (a.3) praticar atos re-
lativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhis-
tas, fiscais e alfandegários. (b) mediante a assinatura conjunto de 2 (dois) dos 
integrantes da Diretoria, poderão ser praticados todos os demais atos de ges-
tão, inclusive, mas não se limitando a, obrigações em geral, no Brasil ou no 
exterior; operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral; outor-
ga de garantias; alienação e constituição de ônus sobre bens, inclusive do 
ativo não circulante; constituição de consórcios, de sociedades de propósito 
específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 10 - Para a prática dos 
atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procurações 
pela Companhia, com poderes específicos, inclusive quanto aos limites de 
valor: (a) Mediante a assinatura individual de um Diretor, em relação aos atos 
previstos no Artigo 9º, alínea (a); e (b) Mediante a assinatura conjunta de 2 
(dois) Diretores, em relação aos atos previstos no Artigo 9º, alínea (b). Pará-
grafo Único - As procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de 
validade fixado nos respectivos instrumentos, não podendo tal prazo ser su-
perior a 12 (doze) meses, ressalvados os instrumentos que contemplem po-
deres da cláusula ad judicia e os mandatos outorgados no âmbito de financia-
mentos de longo prazo da Companhia ou de suas controladas, que poderão 
ter prazo indeterminado. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL - Artigo 11 - O 
Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da Lei, terá 03 
(três) integrantes efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, 
residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável. 
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a 
primeira Assembleia Geral Ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as 
funções e competência previstas em Lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GE-
RAL - Artigo 12 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (qua-
tro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamen-
te, sempre que convocada, na forma da lei. Parágrafo Único - A Assembleia 
Geral será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da 
Companhia e/ou por seus Diretores. Artigo 13 - A Assembleia Geral será 
convocada pela Diretoria, e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 14 -
Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e 
negócios relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que jul-
gar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único - Além 
das matérias que por lei e por este Estatuto, sejam de competência da As-
sembleia Geral, compete-lhe também, fixar os honorários individuais ou glo-
bais dos integrantes da Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL - Ar-
tigo 15 - O exercício social começará em 1º de janeiro de cada ano e termi-
nará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 
16 - No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações 
financeiras previstas em lei, baseadas na escrituração mercantil da Compa-
nhia. A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços em períodos 
inferiores ao período anual e declarar dividendos à conta do lucro apurado 
nesses balanços. Artigo 17 - Do lucro líquido do exercício, serão destinados: 
a) 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20%
(vinte por cento) do Capital Social; b) 3% (três por cento) à distribuição aos
acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro - A Companhia
poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa
reserva, acrescido do valor das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por
cento) do capital social. Parágrafo Segundo - A acionista única poderá deli-
berar sobre a distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou
a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá propor e
a Assembleia aprovar a distribuição antecipada de dividendos, à conta dos
dividendos do exercício. Não havendo distribuição antecipada, os dividendos
serão pagos durante o exercício em que tiverem sido aprovados. Parágrafo
Quarto - Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, contados
da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão 
em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - JUÍZO ARBITRAL - Artigo 18 - A 
Companhia, seus acionistas, e seus Diretores obrigam-se a resolver, por meio 
de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei
6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobi-
liários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do merca-
do de capitais em geral, conforme o caso. Parágrafo Primeiro - As disputas
ou controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem a ser administra-
da pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil -
Canadá (“Câmara”), de acordo com o disposto no regulamento da Câmara
(“Regulamento da Câmara”). Parágrafo Segundo. A arbitragem será decidi-
da por um tribunal arbitral sediado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, constituído por 3 (três) árbitros a serem nomeados nos termos 
do Regulamento da Câmara. Não será permitida a instauração de arbitragem
multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais de dois po-
los antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte,
pessoa física ou jurídica, em um dos polos. Parágrafo Terceiro - Todo o
procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão aplicadas as leis
brasileiras, inclusive, mas não se limitando, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). Parágrafo Quarto - A Câmara deverá
proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 (doze) meses conta-
dos da data de início da arbitragem, observado que referido prazo poderá ser
prorrogado pela Câmara por um período adicional de até 6 (seis) meses, des-
de que justificadamente. Parágra fo Quinto - Os honorários dos advogados e
demais despesas e custos decorrentes do procedimento arbitral serão supor-
tados por uma ou por ambas as partes, como for decidido pela Câmara. Pa-
rágrafo Sexto - Em face da presente cláusula compromissória, toda e qual-
quer medida cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal arbitral (caso este já
tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tribunal arbitral ao juiz
estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal
arbitral ainda não tenha sido instaurado), no foro da comarca onde a medida
cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. Parágrafo Sétimo - As par-
tes envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer in-
formações relacionadas à arbitragem. CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO - Arti-
go 19 - A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que
resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Recife, 28 de 
dezembro de 2018. Gildson Mendonça Brasileiro - Presidente da Mesa;
Gervásio Edson Magno - Secretário da Mesa. JUCERJA nº 33300329641
em 13/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Em um ano Tesouro Direto 
atraiu mais investidores

Em 12 meses, número de 
investidores ativos do Tesouro 
Direto cresceu mais de 47% e 
conquistou 845 mil partici-
pantes. Só em janeiro, foram 
registrados 58,8 mil novos 
investidores ativos. As infor-
mações são da Secretaria do 
Tesouro Nacional, vinculada 
ao Ministério da Economia. 
“Esse número reafirma o ca-
ráter democrático e pulveri-
zado desse programa, uma 
forma de o Tesouro aliar for-
mação e educação financeira 
da população em geral”, afir-
ma o coordenador-geral de 
Operações da Dívida Pública, 
Luís Felipe Vital.

Em relação ao número total 
de investidores cadastrados, 
o Tesouro Direito registrou, 
em janeiro, a marca de 3,3 
milhões de participantes, um 
crescimento de 76%, com 
mais de 261 mil ingressos 
apenas nos últimos 30 dias. 
A maior parte das operações 

de investimento (títulos ad-
quiridos) somam até R$ 5 mil 
e correspondem a 83,9% das 
compras do programa.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir 
que pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos dire-
tamente do Tesouro, via in-
ternet, sem intermediação de 
agentes financeiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à corretora responsável pela 
custódia dos títulos.

Segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional, as vendas 
no mês de janeiro também
bateram recorde históri-
co para o período, chegan-
do a R$ 2,83 bilhões, com 
resgates R$ 2,55 bilhões. O 
estoque fechou o mês em 
R$ 54,9 bilhões, aumento 
de 1,27% em relação ao mês 
anterior (R$ 54,2 bilhões) e 
de 16,26% sobre janeiro de 
2018 (R$ 47,2 bilhões).

China aumenta 
infraestrutura para 
carregar veículos elétricos

Os veículos de nova ener-
gia estão ganhando popu-
laridade na China, o maior 
mercado de automóveis do 
mundo, graças a uma série de 
políticas de apoio, uma vez 
que ajudam a reduzir o con-
sumo de combustíveis fósseis 
e a combater a poluição do ar. 
O país construiu 853 mil es-
tações de carregamento para 
veículos elétricos. Houve um 
aumento de 80,1% destas es-
tações, informou o Securities 
Times, citando um relatório 
do setor. 

Conforme informou a 
agência Xinhua, as vendas 
anuais de carros elétricos au-
mentaram 61,74% anualmen-
te para 1,26 milhão em 2018. 
Estações de carregamento 
em metrópoles como Beijing 

e Shanghai e na Província 
de Guangdong representa-
ram 76,4% do total nacional. 
Apenas no mês de janeiro, 
um total de 44 mil estações 
de carregamento para carros 
ecológicos foram construídas 
em todo o país, uma alta de 
231,6% em relação a janeiro 
do ano passado, disse o jornal.

A China tem como objeti-
vo melhorar substancialmen-
te a tecnologia e a qualidade 
das instalações de carrega-
mento, acelerar os esforços 
para estabelecer um melhor 
sistema de padronização e 
otimizar a distribuição des-
sas instalações dentro de três 
anos, segundo um plano di-
vulgado pela Comissão Na-
cional de Desenvolvimento 
e Reforma em dezembro.
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ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. 
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 NIRE nº 33.2.0793142-6.

Convocação: Ficam convidados os Senhores Sócios Quotistas da Elogroup 
Desenvolvimento e Consultoria Ltda., sociedade limitada brasileira, inscrita no 
CNPJ/MF 08.670.505/0001-75, para a reunião extraordinária de sócios, a ser 
realizada na Rua da Quitanda, 60, pavimento 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-
030, no dia 07 de março de 2019, em primeira convocação, às 10 horas, com 
a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 (três quartos) do ca-
pital social ou, não atendido esse quórum, às 11 horas do mesmo dia, com a 
presença de qualquer número de sócios, com a seguinte agenda e ordem do 
dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) retirada das 
sócias quotistas Amanda Tomaz Velloso da Silva, brasileira, solteira, adminis-
tradora, residente na Rua Nascimento Silva, 04, bloco C, apto. 1708, Ipane-
ma, RJ/RJ, CEP 22.421.022, CI 2474361 SSP/DF, CPF/MF 009.136.101-00; 
Vanessa Araujo Feldman, brasileira, solteira, engenheira, residente na Rua 
Via Lactea, 135, bloco C, apto. 810, Andaraí, RJ/RJ, CEP 20.540-365, CI 
122310329 DIC-RJ, CPF/MF 117.102.877-64; e Luciana Nunes da Silva Mei-
relles Dória, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na Cida-
de de Niteroi, RJ, na Rua General Pereira da Silva, 290, bloco 1, apto. 706, 
Icaraí, CEP 24.220-031, CI 262759410 DICRJ, CPF/MF 112.466.297-98, da 
sociedade, com a cessão onerosa das suas respectivas participações à sócia 
quotista Innvent Consultoria e Participações Ltda., sociedade limitada brasi-
leira, CNPJ/MF sob 10.529.570/0001-27, com sua sede social na Rua Santa 
Luzia, 651, pav. 29, Centro, RJ/RJ, CEP 20.030-041; (ii) destituição do sócio 
quotista Leandro dos Santos de Jesus, brasileiro, casado, engenheiro, residen-
te na Rua General Ribeiro da Costa, 178, bloco 1, apto. 101, Leme, RJ/RJ, 
CEP 22.010-050, do cargo de administrador da Sociedade; e (iii) alterações 
no contrato social como resultado das medidas anteriores, bem como eventu-
ais outros temas de interesse social”. Serão admitidos à reunião os sócios da 
Sociedade (munidos de documento de identidade com foto) ou seus procura-
dores e advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda os 
requisitos legais. RJ, 22/02/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

Pelo presente edital, na forma das disposições legais, a 
empresa Jornal do Brasil S.A. convoca os seus ex-empre-
gados que prestaram serviços na empresa pelo período 
de 30/11/2001 até a presente data, para tomarem ciência 
da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 
0209800-74.2001.5.01.0036, já transitada em julgado, 
ajuizada pelo MPT/RJ contra a empresa Jornal do Brasil 
S/A, e assim, de posse da sentença coletiva, ingressarem 
com ação individual de liquidação por artigos em face da 
referida empresa, conforme determinação contida a fl. 
1786 do referido processo.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia, 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 13/03/2019, às 
17 horas, na sede da sociedade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, 
Bananeiras, Araruama, RJ, a fim de deliberarem sobre (i) aumento de capital 
social e (ii) assuntos gerais. Araruama, 26/02/2019. Carlos Alberto Vieira 
Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

Aumento nas ‘janelas de investimentos’ do mercado de capitais
Deliberação 
da CVM pode 
atender as 
demandas dos 
players no Brasil

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) publi-
cou, no último dia 19, uma 
proposta - denominada De-
liberação CVM 809 -, que 
propõe novas mudanças no 
processo de registro de ofer-
tas públicas de ações. Uma 
das medidas considera, por 
exemplo, a possibilidade de 
análise reservada das infor-
mações. Hoje, esses pedidos 
de registro ficam públicos. 
A autarquia diz que análise 
reservada evitaria a exposi-
ção negativa da companhia, 
sobretudo em ocasiões em 
que o mercado não está fa-
vorável e a empresa se vê 
forçada a desistir da abertura 
de capital. Por enquanto, as 
medidas da deliberação são 
experimentais.

A Deliberação CVM 809 
sugere ainda acabar com a 
proibição, então existente, 
de concessão de registros 
nos 16 dias que antecedem 
a divulgação de informações 
financeiras das companhias. 
“Tal proibição cria as cha-
madas janelas de mercado e 
impede que as ofertas acon-
teçam em 64 dias durante 
todo ano”, destaca a CVM.  
A medida é válida para todos 
os valores mobiliários ofer-
tados.

“As medidas buscam au-
mentar a atratividade da 
captação de recursos por 
meio do mercado de valo-
res mobiliários ao remover 
determinados entraves pro-
cedimentais relacionados 
ao processo de registro das 
ofertas públicas”, explicou a 
comissão.

Agora, a CVM irá moni-
torar os impactos da propos-
ta, observando se os proce-
dimentos estão adequados 
para sua implementação 

definitiva, dentro do proces-
so de revisão do regime de 
ofertas públicas atualmente 
em curso na Autarquia. Para 
explicar o que representa 
essa deliberação da CVM 
no mercado de capitais e 
o que isso significa para as 
empresas que planejam rea-
lizar oferta pública de ações, 
a reportagem do MONITOR 
MERCANTIL colheu a opi-
nião de um especialista, o ad-
vogado Fábio Cascione, do 
escritório Cascione, Pulino, 
Boulos & Santos (CPBS): 

Recentemente, a CVM 
publicou novas alterações 
(experimentais) para rea-
lização de ofertas públicas 
no Brasil. O que represen-
ta para o mercado de capi-
tais essa iniciativa? 

- As previsões contidas 
na deliberação e nos ofícios-
circulares demonstram o 
compromisso da CVM em 
atender às principais deman-
das dos players do mercado 
de capitais brasileiro. Nes-
se sentido, vemos com en-
tusiasmo o afastamento do 
blackout period, na medida 
em que a CVM possibilitou 
o aumento do período em 
que os emissores e coorde-
nadores podem iniciar as 
ofertas públicas dos valores 
mobiliários.

No que tange à possibili-
dade da análise reservada dos 
pedidos de registro, entende-
mos que a disponibilização 
das informações do emissor 
e da oferta pública tão so-
mente após a concessão do 
registro pela CVM é benéfi-
ca pois retira a obrigatorie-
dade da publicação de infor-
mações que, porventura, são 
consideradas desnecessárias 
ou até prejudiciais ao merca-
do. Isso porque, caso a oferta 
pública não se concretizasse, 
seja por desistência dos seus 
estruturadores ou por indefe-
rimento definitivo do regis-
tro pela CVM, informações 
confidenciais do emissor já 
teriam sido disponibiliza-
das ao mercado, de forma 
irremediável, muitas vezes 
prejudicando os negócios da 
empresa ou mesmo abrindo 

espaço para que concorren-
tes acessassem informações 
estratégicas.

A CVM diz que as me-
didas visam ampliar a 
atratividade da captação 
de recursos por meio do 
mercado de valores mobili-
ários. Qual a sua expecta-
tiva em relação a isso? 

- De fato, as alterações 
oriundas da deliberação e 
dos ofícios-circulares têm 
o potencial de ampliar a 
atratividade da captação de 
recursos via mercado de ca-
pitais, na medida em que as 
“janelas de investimentos” 
do mercado de capitais foi 
significativamente aumen-
tada: em termos práticos, a 
possibilidade de concessão 
de registro de ofertas públi-
cas de valores mobiliários 
foi aumentada, no total, em 
64 (sessenta e quatro) dias 
por ano. 

Para possibilitar tal medi-
da e evitar a assimetria das 
informações relacionadas ao 
emissor dos valores mobi-
liários, a CVM orienta que 
os participantes das ofer-
tas públicas, notadamente o 
emissor e a instituição inter-
mediária líder, redobrem os 
esforços para garantir a vera-
cidade, consistência, quali-
dade e suficiência das infor-
mações prestadas no âmbito 
das ofertas públicas (obri-
gações previstas, inclusive, 
no artigo 56 da Instrução 
CVM nº 400), de modo que, 
se quando da divulgação 
das informações periódicas 
do emissor seja verificada a 
necessidade de complemen-
tação do prospecto da oferta 
em decorrência de qualquer 
imprecisão ou mudança 
significativa, a distribuição 
deverá ser suspensa até que 
as medidas cabíveis sejam 
tomadas.

Adicionalmente, a possi-
bilidade da análise reservada 
ou sigilosa dos pedidos de 
registro incentiva as empre-
sas a solicitarem o registro 
de ofertas públicas de va-
lores mobiliários, conside-
rando que as informações 

a respeito do pedido de re-
gistro serão confidenciais e 
não acarretarão na exposição 
imotivada do emissor peran-
te o mercado. 

Que outros ajustes se-
riam convenientes e que 
não estão na proposta da 
autarquia?

- Talvez a autarquia pu-
desse trabalhar junto com a 
B3 (Bolsa de Valores de São 
Paulo) no sentido de alterar 
o percentual mínimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) 
exigido de ações em circula-
ção na B3 (de acordo com o 
Regulamento do Novo Mer-
cado).  Hoje, o percentual 
mínimo pode ser diminuído 
para 15% (quinze por cento) 
do capital social, desde que 
o volume financeiro médio 
diário de negociação das 
ações da companhia se man-
tenha igual ou superior a R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de reais), considera-
dos os negócios realizados 
nos últimos 12 (doze) meses.  
Talvez pudesse haver alguma 
flexibilidade nos critérios de 
diminuição desse free-float.
Há ainda outros pontos de 
melhoria como flexibilidade 
para negociação de BDR´s 
e criação de incentivos para 
que empresas menores aces-
sem a bolsa.

Do ponto de vista das 
empresas nacionais, o que 
essa mudança significaria?

- Maior volume de nego-
ciação, significaria maior 
atratividade do mercado 
para empresas nacionais, 
inclusive para empresas de 
menor porte, que muito se 
beneficiariam com custo de 
capital mais atrativo, como 
alternativa de funding ban-
cário, que ainda possui cus-
tos muito elevados no Brasil, 
quando comparados aos cus-
tos internacionais.

A CVM entende que 
análise reservada evita 
a exposição negativa da 
companhia. Isso costuma 
realmente atrapalhar os 
planos de uma empresa 
que objetiva fazer oferta 
pública de ações?

- Apesar de a ausência 

Fábio Cascione: ‘A possibilidade de concessão de registro de 
ofertas públicas de valores mobiliários foi aumentada’

da análise reservada ou 
confidencial não ser um 
impedimento definitivo à 
realização de ofertas públi-
cas de ações, a necessidade 
da abertura de informações 
confidenciais ao mercado 
anteriormente à concessão 
do registro da oferta públi-
ca poderia causar descon-
forto aos emissores, na me-
dida em que informações 
e documentos sensíveis à 
companhia poderiam ser 
objeto de ampla divulgação 
por meio dos sistemas da 
CVM, independentemente 
da concretização da oferta 
pública planejada.  Poderia 
prejudicar emissores, pois 
teriam um histórico explí-
cito de insucesso, e divul-
gação de informações sen-
síveis a seus concorrentes. 

Nesse sentido, tal expo-
sição sem a confirmação da 
concretização do resultado 
esperado, qual seja, a reali-
zação de uma oferta pública 
de valores mobiliários, seria 
analisada como um risco a 
ser levado em consideração 
pelas companhias no mo-
mento da estruturação das 
operações.

Como você analisa o fun-
cionamento desse mercado 
do jeito que está hoje? 

- Entendemos que há aper-

feiçoamentos regulatórios e 
operacionais a serem reali-
zados no âmbito do mercado 
de capitais brasileiro. Não 
obstante, é muito benéfica 
a atitude da CVM de, por 
meio da deliberação e dos 
ofícios-circulares, introduzir 
ao mercado melhorias no seu 
arcabouço regulatório, ainda 
que de forma experimental. 
Nesse sentido, a resposta dos 
principais players do merca-
do de capitais servirá como 
parâmetro à CVM para o 
aperfeiçoamento definitivo 
das normas atuais.

Conforme informado pela 
CVM, a Autarquia está no 
processo de uma abrangen-
te revisão da regulação das 
ofertas públicas de valores 
mobiliários, com vistas à 
edição de instruções para 
alterar a Instrução CVM nº 
400 e eventualmente a Ins-
trução da CVM nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, que 
regulamenta as ofertas pú-
blicas com esforços restritos 
de colocação.

O mercado deve permane-
cer atento aos novos marcos 
regulatórios das ofertas pú-
blicas de distribuição de va-
lores mobiliários, de modo a 
adequar-se às regras vigen-
tes e participar ativamente 
do seu aperfeiçoamento.

João Doria afirma que há três interessados na fábrica da Ford
O conjunto Industrial 

Ford São Bernardo do Cam-
po - no ABC paulista, berço 
da indústria automobilística 
brasileira, instalada desde os 
anos 60 do século passado - é 
a unidade em operação mais 
antiga da empresa e também 
a sua sede administrativa. 
Ela abriga duas fábricas: a 
de carros e a de caminhões, 
produtos que atendem o 
mercado brasileiro e outros 
países da América do Sul.  
Mas essa tradição parece es-
tar com os dias contados.

Desde que a montadora 
anunciou, no último 19, que 
irá fechar a fábrica de São Ber-

nardo e encerrar a venda de 
caminhões na América do Sul, 
os metalúrgicos, a prefeitura do 
município e o governador de 
São Paulo, João Doria, tentam 
dialogar com a empresa e tentar 
reverter o processo.  

O governador de São Pau-
lo, João Doria, informou nes-
ta terça-feira que já há três 
interessados para a compra 
da fábrica da Ford, em São 
Bernardo do Campo. Ele não 
citou nomes das empresas 
interessadas. Segundo Do-
ria, dois dos interessados são 
multinacionais. O outro, uma 
empresa brasileira. “O que de-
monstra que estamos em bom 

caminho de encontrar um 
comprador”, acrescentou

“Posso antecipar a vocês 
que já recebemos três con-
sultas de fabricantes de cami-
nhões e automóveis, e opor-
tunamente, após a evolução 
desses entendimentos, torna-
remos público essas inten-
ções”, disse Doria, após ceri-
mônia de abertura do evento 
Doing Bussiness Brasil 2020, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista.

Na semana passada, após 
se reunir com o CEO da Ford 
na América Latina, que con-
firmou o fechamento da fá-
brica em São Bernardo, Doria 

havia anunciado que o gover-
no de São Paulo iria se empe-
nhar em ajudar a empresa a 
encontrar um comprador para 
a fábrica. “Estabelecemos 
com ele que, até novembro, a 
operação será normal (na fá-
brica)”, disse Doria.

Em nota, a Ford afirmou que 
o fechamento da planta visa ao 
“retorno à lucratividade sus-
tentável de suas operações na 
América do Sul”. A montadora 
informou que os funcionários 
administrativos de São Bernar-
do não serão demitidos, mas 
os da linha de produção, sim. 
A produção deve ser encerrada 
até novembro.

Representantes do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do 
ABC disseram que conse-
guiram marcar uma reunião 
para o dia 7 de março em 
Detroit, nos Estados Unidos, 
onde fica a matriz da mon-
tadora. O objetivo é apre-
sentar propostas contra o fe-
chamento da fábrica de São 
Bernardo do Campo.

Nesta terça-feira, os me-
talúrgicos fizeram um ato 
nesta terça-feira e decidiram 
em assembleia manter a gre-
ve por tempo indeterminado. 
Os funcionários pararam as 
atividades em represália ao 
anúncio de fechamento.

Tradição

O fechamento da fábrica 
causa um impacto financeiro 
enorme nos cofres do mu-
nicípio. A prefeitura de São 
Bernardo estima que o mu-
nicípio deve perder  cerca 
de R$ 18,5 milhões em ar-
recadação de impostos com 
o fechamento, além disso 
representa  um aumento do 
desemprego que pode ame-
açar 27 mil postos no setor. 

A Ford iniciou suas ativida-
des São Bernardo do Campo 
em 1967, quando adquiriu a 
Willys Overland do Brasil e 
expandiu sua atuação no país.
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AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.448.150/0001-11
Sede: Avenida Rio Branco, 80  - 13º, 16º ao 20º andares - Centro - CEP: 20040-070 - Rio de Janeiro - RJ

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes 
Demonstrações Financeiras da Azul Companhia de Seguros Gerais, com o 
Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018.

NOSSO DESEMPENHO
• Prêmios emitidos
Os prêmios emitidos da Companhia totalizaram em 2018 R$ 3,0 bilhões,
aumento de R$ 270,9 milhões ou 9,65% em relação ao ano anterior.
• Despesas administrativas
Em 2018, o índice de despesas administrativas sobre os prêmios ganhos foi de 
9,1%, com redução de 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior.
O modelo adotado pela empresa para gestão de custos e os investimentos
realizados para otimização de processos e sistemas estão contribuindo para
ganhos de eficiência operacional. Os esforços para capturar sinergias e 
benefícios dos investimentos realizados nos últimos anos, por meio da 
intensificação no uso da tecnologia e de ajustes de processos, viabilizaram
esse resultado. Isso faz parte da nossa estratégia, que visa obter ganhos 
contínuos de produtividade, sem impactar negativamente o nível de serviço
para clientes e corretores.
• Resultado financeiro
As receitas financeiras totalizaram em 2018 R$ 206,9 milhões, com redução de R$ 
14,0 milhões, ou 6,3% em relação ao ano de 2017 devido a redução nas receitas
com aplicações financeiras em R$ 49,8 milhões, ou 35,1%.
As despesas financeiras totalizaram em 2018 R$ 22,9 milhões, com redução
de R$ 34,5 milhões, ou 60,0% em relação ao ano anterior.
• Índice combinado
O índice combinado (total de gastos com sinistros retidos, despesas de 
comercialização, despesas administrativas, despesas com tributos e outras 
receitas e despesas operacionais sobre prêmios ganhos), em 2018 foi de 
92,5%, redução de 4,0 pontos percentuais em relação aos 96,5% do 
ano anterior. Esta variação decorre, da redução de 2,8 pontos percentuais no 

índice de sinistralidade, de comissionamento e de outras receitas e despesas 
operacionais.
O índice combinado ampliado, que inclui o resultado financeiro, em 2018 foi de 
86,2%, redução de 4,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
• Lucro líquido e por ação
O lucro líquido totalizou em 2018 R$ 222,6 milhões, registrando aumento de
R$ 60,0 milhões ou 36,9% em relação a 2017. O lucro por ação foi de 
R$ 162.035,7 em 2018 e R$ 118.363,2 em 2017.
• Investimentos e novos negócios
A Companhia fez investimentos, no montante de R$ 5.672 milhões em 2018.
Do total investido, R$ 4.052 milhões foram destinados a “softwares”, R$ 1.615
milhões a equipamentos, sistemas de informática, móveis e outros ativos; 
e R$ 5 mil em obras e edificações.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
De acordo com o estatuto, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos 
obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são 
determinados por ocasião do encerramento do exercício.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
As iniciativas socioambientais da Companhia têm crescido de forma 
consistente, permitindo que funcionários e demais públicos da Porto Seguro 
passem a olhar as atividades e o próprio negócio com o viés da sustentabilidade. 
Seguindo esse novo modelo de atuação, a sustentabilidade tornou-se integrada 
e sistêmica, voltada a cada um dos inúmeros produtos e serviços, 
potencializando assim, a leveza e a gentileza com que a empresa busca 
atender seus públicos de interesse.
A descrição completa dos projetos socioculturais e ambientais do grupo Porto 
Seguro está apresentada nas Demonstrações Financeiras consolidadas da 
Porto Seguro S.A., divulgadas no site da Companhia (www.portoseguro.com.
br/ri) e na edição de 27 de fevereiro de 2019 do jornal O Estado de São Paulo.  
AMBIENTE ECONÔMICO
O ano de 2018 foi marcado pela retomada da atividade doméstica, que teve 

uma leve frustração diante das expectativas iniciais, com o PIB de 2018 
devendo mostrar uma expansão de cerca de 1,3%. Uma longa e ampla 
paralisação dos caminhoneiros e as incertezas relacionadas com o pleito 
presidencial também acabaram por comprometer a confiança de consumidores 
e investidores, comprometendo as decisões de consumo e investimento, 
respectivamente.
Diante da grande ociosidade dos fatores de produção, com destaque para a 
ainda elevada taxa de desemprego, o espaço para pressões inflacionárias 
derivadas da desvalorização cambial registrada no ano mostrou-se bastante 
limitado, permitindo ao Copom reduzir a taxa Selic para a mínima histórica 
(6,5%) e ainda assim encerrar o ano com o IPCA ao redor de 3,7%, abaixo, 
portanto, do centro da meta inflacionária (4,5%).
No cenário politico, o ano terminou dominado pela expectativa de que a nova 
gestão federal promova o necessário avanço da agenda de reformas fiscais, 
com destaque para a do sistema previdenciário, ainda mais necessária em 
meio a um ambiente internacional cada vez mais desafiador.
A indústria de seguros, por sua vez, apresentou crescimento de 6,6% em 2018 
(prêmios de seguro, segundo a SUSEP), acima dos níveis observados nos 
últimos anos, principalmente devido ao mercado de automóveis ter acelerado 
sua recuperação, com aumento de 14,6% na venda de veículos novos (vs. 
2017). A sinistralidade observada no geral teve redução, ocasionada 
principalmente pela queda nos números de roubos e furto no país. Para 2019, 
espera-se a continuidade da estabilização da taxa SELIC e da inflação e 
deverá marcar a consolidação da retomada do crescimento econômico, 
aumentando as oportunidades para o setor e para a Companhia.
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A  Administração

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2018

 (Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)
Nota

explicativa
Dezembro 

de 2018
Dezembro

de 2017
Prêmios emi tidos .............................. 20 3.078.140 2.807.259
Variações das provisões técnicas 
 de prêmios ...................................... 21 (153.462) (133.347)
Prêmios ganhos .............................. 20 2.924.678 2.673.912
Receitas com emissão de apólices 5.828 5.561
Sinistros ocor ridos ......................... 22 (1.669.569) (1.631.292)
Custos de aquisição ....................... 23 (593.521) (515.355)
Outras receitas e 
 despesas operacionais ................ 24 (106.723) (95.926)
Resultado com resseguro ............. (742) (712)
 Despesa com resseguro ................. (742) (712)
Despesas administrativas ............. 25 (266.261) (280.758)
Despesas com tributos .................. 26 (69.251) (57.857)
Resultado financeiro ...................... 27 183.980 163.482
Resultado patrimonial .................... 2.761 3.473
Resultado operacional ................... 411.180 264.528
Ganhos ou perdas com ativos não 
correntes ......................................... (2.205) (45)
Resultado antes dos impostos 
 e participações .............................. 408.975 264.483
Imposto de renda ............................ 9.3 (90.810) (43.659)
Contribuição social ........................ 9.3 (69.066) (39.824)
Participações sobre o lucro .......... (26.462) (18.369)
Lucro líquido do exercício ............. 222.637 162.631
Quantidade de ações ....................... 19.a 1.374 1.374
Lucro líquido por ação - R$ .............. 162.036 118.363

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais)
Dezembro

de 2018
Dezembro

de 2017
Lucro líquido do exercício ...................................... 222.637 162.631
Outros resultados abrangentes ............................. 10.390 13.034
Ajustes de títulos e valores mobiliários ..................... 15.283 23.502
 Efeitos tr ibutários ..................................................... (4.808) (10.576)
Outros ajustes de avaliação patrimonial .................... (142) 179
 Efeitos tr ibutários ..................................................... 57 (71)
Total dos resultados abrangentes para o 
 exercício, líquido dos efeitos tributários ............. 233.027 175.665

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais)
Dezembro 

de 2018
Dezembro 

de 2017
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício .......................................... 222.637 162.631
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações ................................... 7.248 5.782
 Perda por redução ao valor recuperável dos ativos . 2.529 2.767
 Perda na alienação de imobilizado e intangível ....... 2.056 44
 Resultado de equivalência patrimonial .................... 44 6
 Outros aj ustes .......................................................... 10.018 13.034
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos fi nanceiros ..................................................... (136.957) (96.260)
 Créditos das operações de seguros e resseguros .. (44.267) (101.712)
 Ativos de resseguro ................................................. 381 (1.905)
 Créditos fiscais e previdenciários ............................ 4.993 377
 Ativo fiscal diferido ................................................... 2.090 (2.239)
 Depósitos judiciais e fiscais ..................................... 1.145 17.692
 Despesas anteci padas ............................................. (1.203) 2.700
 Custos de aquisição diferidos .................................. (25.222) (12.933)
 Outros ati vos ............................................................ (25.765) 16.896
 Impostos e contribuições ......................................... 154.846 86.744
 Outras contas a pagar ............................................. 12.759 (14.908)
 Débitos de operações com seguros e resseguros ... 12.912 4.193
 Depósitos de terceiros ............................................. 1.540 1.374
 Provisões técnicas - seguros e resseguros ............. 175.865 173.843
 Provisões judiciais ................................................... (7.665) (21.262)
Caixa líquido gerado nas operacões ..................... 369.984 236.864
 Recebimento de dividendos e juros 

   sobre capital próprio ............................................. 371 30
  Imposto sobre o lucro pago .................................... (152.316) (71.994)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 218.039 164.900
Atividades de investimento
Recebimento pela venda:
 Investimentos ........................................................... 4.514 24
Pagamento pela compra:
 Imobilizado ............................................................... (1.620) (1.654)
 Intangível.................................................................. (4.052) (9.322)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimento ...................................................... (1.158) (10.952)
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio .. (299.740) (127.226)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de financiamento ................................................... (299.740) (127.226)
Aumento/(redução) líquido(a) de caixa 
 e equivalentes de caixa ......................................... (82.859) 26.722
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício ............................................................ 131.433 104.711
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício ............................................................ 48.574 131.433

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 (Em milhares de reais)

Nota
explicativa

Capital 
social

Aumento 
de capital 

(em
aprovação)

Reserva de 
reavaliação

Reservas de lucros
Ajustes de 

avaliação 
patrimonial

Lucros 
acumulados Total

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Saldos finais em 31 de dezembro de 2016 .. 486.276 – 3.086 40.112 175.344 917 – 705.735
Aumento de capital:
 Aumento de capital em aprovação - 
 AGE de 31/07/2017 ...................................... 19.a – 21.199 – – – – – 21.199

Reservas de Reavaliação:
 Realização parcial por depreciação ............... 19.c – – (85) – – – 85 –
Ajustes de avaliação patrimonial ..................... 19.b – – – – – 13.034 – 13.034
Lucro líquido do exercício ................................ – – – – – – 162.631 162.631
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Reserva legal ................................................. 19.d (i) – – – 8.131 – – (8.131) –
 Reservas estatuárias ..................................... 19.d (ii) – – – – 6.160 – (6.160) –
 Dividendos mínimos obrigatórios (JCP) ......... 19.e – – – – – – (45.910) (45.910)
 Dividendos /JCP intermediários ..................... 19.e – – – – – – (102.515) (102.515)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2017 .. 486.276 21.199 3.001 48.243 181.504 13.951 – 754.174
Aumento/redução de capital:
 Aumento de capital aprovado - Portaria
 SUSEP/DIORG nº 813 de 12 de março 

   de 2018 ....................................................... 19.a 21.199 (21.199) – – – – – –
 Redução de capital aprovado - Portaria

 SUSEP/DIORG nº 1120 de 
 05 de novembro de 2018 .............................. (26.897) – – – – – – (26.897)

Reserva de reavaliação:
 Realização parcial por depreciação ............... 19.c – – (399) – – – 399 –
Ajustes de avaliação patrimonial ..................... 19.b – – – – – 10.390 – 10.390
Lucro líquido do exercício ................................ – – – – – – 222.637 222.637
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Reserva legal ................................................. 19.d (i) – – – 11.132 – – (11.132) –
 Reservas estatuárias ..................................... 19.d (ii) – – – – 93.668 – (93.668) –
 Dividendos mínimos obrigatórios (JCP) ......... 19.e – – – – – – (58.937) (58.937)
 Dividendos /JCP intermediários ..................... 19.e – – – – (181.504) – (59.299) (240.803)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2018 .. 480.578 – 2.602 59.375 93.668 24.341 – 660.564

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais)

Ativo
Nota

explicativa
Dezembro 

de 2018
Dezembro 

de 2017
Circulante ............................................ 1.610.222 1.931.154
Disponível ............................................. 26.934 22.116
 Caixa e bancos ................................... 26.934 22.116
Equivalentes de caixa ........................... 6 21.640 109.317
Aplicações ............................................ 7 517.013 844.215
Créditos das operações com seguros 
 e resseguros ....................................... 726.726 684.988
 Prêmios a receber ............................... 8.1 726.349 684.617
 Operações com seguradoras .............. 342 342
 Operações com resseguradoras ......... 35 29
Outros créditos operacionais ................ 12.234 3.335
Ativos de resseguro - provisões técnicas 17.1 3.351 3.732
Títulos e créditos a receber .................. 2.538 4.227
 Títulos e créditos a receber ................ 2.273 1.298
 Créditos tributários e previdenciários .. 23 2.679
 Outros crédi tos .................................... 242 250
Outros valores e bens .......................... 11 37.603 23.059
 Bens à venda ...................................... 11.1 37.094 22.582
 Outros v alores ..................................... 509 477
Despesas antecipadas ......................... 2.585 1.789
Custos de aquisição diferidos ............... 12 259.598 234.376
 Seguros ............................................... 259.598 234.376
Não circulante ..................................... 1.404.088 978.827
Realizável a longo prazo ...................... 1.116.359 656.011
Aplicações ............................................ 7 982.423 518.264
Outros créditos operacionais ................ 874 1.582
Títulos e créditos a receber .................. 123.208 127.709
 Títulos e créditos a receber ................ 209 209
 Créditos tributários e previdenciários .. 9.1 42.804 47.232
 Depósitos judiciais e fiscais ................ 10 76.021 77.166
 Outros crédi tos .................................... 4.174 3.102
Outros valores e bens .......................... 11 9.317 8.326
Despesas antecipadas ......................... 537 130
Investimentos........................................ 7.856 8.709
 Participações societárias .................... 307 351
 Imóveis destinados à renda ................ 7.549 8.358
Imobilizado ........................................... 13 264.229 300.536
 Imóveis de uso próprio ........................ 256.763 295.406
 Bens m óveis ........................................ 4.230 4.506
 Outras i mobilizações ........................... 3.236 624
Intangível .............................................. 15.644 13.571
 Outros intangíveis ............................... 15.644 13.571
Total do ativo ....................................... 3.014.310 2.909.981

Passivo e patrimônio líquido
Nota

explicativa
Dezembro 

de 2018
Dezembro 

de 2017
Circulante ........................................ 1.981.972 1.790.918
Contas a pagar ................................. 138.945 127.832
 Obrigações a pagar ........................ 14.1 55.032 48.728
 Impostos e encargos sociais 
  a recolher ...................................... 14.2 56.413 54.697
 Encargos trabalhistas ..................... 3.509 3.348
 Impostos e contribuições ................ 21.600 19.070
 Outras contas a pagar .................... 2.391 1.989
Débitos de operações com 
 seguros e resseguros ..................... 92.222 79.310
 Prêmios a restituir ........................... 282 145
 Corretores de seguros e resseguros 15 80.642 69.829
 Outros débitos operacionais ........... 11.298 9.336
Depósitos de terceiros ...................... 16 5.405 3.865
Provisões técnicas - seguros ............ 17 1.745.400 1.579.911
 Danos .............................................. 1.744.890 1.579.156
 Pessoas .......................................... 510 755
Não circulante ................................. 371.774 364.889
Contas a pagar ................................. 28.096 23.921
 Obrigações a pagar ........................ 14.1 2.311 2.076
 Tributos di feridos ............................. 9.2.2 25.785 21.845
Provisões técnicas - seguros ............ 17 281.608 271.232
 Danos .............................................. 280.212 269.070
 Pessoas .......................................... 1.396 2.162
Outros débi tos .................................. 62.070 69.736
 Provisões judiciais .......................... 18 62.070 69.736
Patrimônio líquido .......................... 19 660.564 754.174
Capital social .................................... 19.a 480.578 486.276
Aumento de capital (em aprovação) . 19.a – 21.199
Reservas de reavaliação .................. 19.c 2.602 3.001
Reservas de lucros ........................... 19.d 153.043 229.747
Ajustes de avaliação patrimonial ...... 19.b 24.341 13.951

Total do passivo e 
patrimônio líquido ......................... 3.014.310 2.909.981

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Azul Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”) é uma sociedade por
ações de capital fechado constituída em 24 de setembro de 1924, autorizada a 
operar pelo Decreto nº 16.672 de 17 de novembro de 1924, localizada na
Avenida Rio Branco, 80, 16º ao 20º andar no Rio de Janeiro (RJ) - Brasil. Tem
por objeto social a exploração de seguros de danos e pessoas, em qualquer
das suas modalidades ou formas conforme definido na legislação vigente, 
operando por meio de sucursais em todo território nacional. A Companhia é
uma controlada direta da Porto Seguro S.A. a qual possui ações negociadas no 
Novo Mercado da B3, sob a sigla PSSA3.

1.1 RECLASSIFICAÇÕES (*)
Publicado 
31/12/2017 Reclassificação

Reapresentado 
31/12/2017

Demonstração do Resultado
Outras receitas e despesas
 operacionais ....................... (123.311) 27.385 (95.926)
Custos de aquisição ............ (487.970) (27.385) (515.355)
(*) Saldos diversos de comissões e outras despesas operacionais foram 
revisados e reclassificados entre si de acordo com as naturezas das despesas 
para melhor apresentação e comparabilidade.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas

consistentemente para todos os exercícios comparativos apresentados. Não 
houve no exercício de 2018 alterações nas políticas contábeis relevantes, 
exceto pela Circular SUSEP nº 543/16 que entre outros assuntos, extinguiu a 
figura dos custos iniciais de contratação (CIC), utilizado no reconhecimento do 
prêmio ganho. Desta forma, o prêmio comercial líquido de cosseguro passou a 
ser diferido integralmente conforme a vigência do risco a partir de 1º de janeiro 
de 2018.

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use 
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos 
e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, 
entre outros, a determinação: (i) do valor justo de ativos financeiros, (ii) das 
provisões técnicas, (iii) da provisão para risco de créditos (“impairment”), 
(iv) da realização dos impostos diferidos e (v) das provisões e contingências
para processos judiciais. A liquidação das transações que envolvem essas
estimativas poderá ser efetuada por valores sensivelmente diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação, principalmente na determinação das provisões técnicas.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide nota
explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a
premissa de continuação dos negócios em curso normal.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela

Administração na gestão da Companhia. Desta forma, a Administração 
entende que estas Demonstrações Financeiras apresentam de 
forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os 
fluxos de caixa.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação 
pela Administração em 15 de fevereiro de 2019.

2.1.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), em observância às disposições da Lei das Sociedades 
Anônimas e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
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AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.448.150/0001-11
Sede: Avenida Rio Branco, 80  - 13º, 16º ao 20º andares - Centro - CEP: 20040-070 - Rio de Janeiro - RJ

(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), segundo 
critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 
517/15 e alterações.
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e sua controlada 
serão apresentadas até 15 de março de 2019, conforme facultado pela SUSEP. 
As demonstrações financeiras consolidadas do grupo Porto Seguro, elaboradas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), foram divulgadas pela 
sua controladora Porto Seguro S.A. em 4 de fevereiro de 2019.

2.1.2  NORMAS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EXISTENTES 
QUE NÃO ESTÃO EM VIGOR E NÃO FORAM ADOTADAS 
ANTECIPADAMENTE PELA COMPANHIA

• SUSEP 575/18 - A Circular SUSEP, entre outros assuntos, determina: (i) que
a redução ao valor recuperável de ativos deve ser constituída com base em
estudo técnico que leve em consideração o histórico de perda, os riscos de
inadimplência e o tratamento adotado para os créditos de prêmios a receber
vencidos relativos a riscos decorridos, e (ii) após a liquidação de um sinistro e,
consequentemente, aquisição de direitos em relação a salvados ou a 
ressarcimentos, a supervisionada passa a ter um ativo controlado 
a ser reconhecido de forma segregada dos salvados e dos ressarcimentos
não estimados. Essa circular estará vigente a partir de 1º de janeiro de 
2019 e a Companhia não espera impactos relevantes em suas 
demonstrações financeiras.

2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em milhares 
de reais (R$), que é também sua moeda funcional. Para determinação da 
moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente econômico em 
que a Companhia opera.
(a) Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a
moeda funcional da Companhia utilizando-se as taxas de câmbio da data das
transações. Ganhos ou perdas de conversão de saldos resultantes da 
liquidação de tais transações são reconhecidos no resultado do exercício 
exceto quando reconhecidos no patrimônio como resultado de itens de 
operação caracterizada como investimento do exterior.

2.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante 
de mudança de valor.

2.4 ATIVOS FINANCEIROS
(a) Mensuração e classificação
A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos 
financeiros no seu reconhecimento inicial. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos/constituídos, os
quais são classificados nas seguintes categorias:
(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado - títulos 
para negociação
São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e 
estratégia de investimento é manter negociações frequentes. Os ganhos ou as
perdas decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente
e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no
exercício em que ocorrem.
(ii) Títulos disponíveis para venda
São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos pelo seu valor 
justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método da taxa efetiva
de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado em “Resultado 
financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizadas) é
lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Outros resultados abrangentes”,
sendo realizada contra o resultado por ocasião da sua efetiva liquidação ou por 
perda considerada permanente (“impairment”).
(iii) Empréstimos e recebíveis (clientes)
Incluem-se nesta categoria os recebíveis (prêmios a receber de segurados)
que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Esses recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de
juros (quando aplicável), e são avaliados por “impairment” a cada data de
balanço (vide nota explicativa nº 2.6.1).
(b) Determinação de valor justo de ativos financeiros
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com
base em preços de negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo
ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas 
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas 
com terceiros e a referência a outros instrumentos que são substancialmente
similares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado
e o mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo
dos ativos classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis
para venda” baseia-se na seguinte hierarquia:
• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos
idênticos.
• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa
descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em
dados observáveis em mercado aberto.
• Nível 3: ativo que não seja precificado com base em dados observáveis do
mercado e a Companhia utiliza premissas internas para a determinação de
seu valor justo.
O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de
mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (ANBIMA). As cotas de fundos de investimentos são
valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo administrador do fundo. 
Os títulos privados são valorizados a mercado por meio da mesma metodologia 
de precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos.

2.5 ATIVO DE RESSEGURO
Os ativos de resseguro são valores a receber de resseguradores e valores das 
provisões técnicas de resseguro, avaliados consistentemente com os saldos 
associados aos passivos de seguro que foram objeto de resseguro.
As perdas por “impairment”, quando aplicáveis, são avaliadas utilizando-se 
metodologia similar àquela aplicada para ativos financeiros (vide nota 
explicativa nº 2.6). Essa metodologia também leva em consideração os fluxos 
administrativos específicos de recuperação com os resseguradores.

2.6 ANÁLISE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (“IMPAIRMENT”)

2.6.1 EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS (CLIENTES)
Avalia-se constantemente se há evidência de que um determinado ativo ou 
grupo de ativos classificado na categoria de empréstimos ou recebíveis 
(avaliados ao custo amortizado) esteja deteriorado ou “impaired”.
Para a análise de “impairment”, a Companhia utiliza fatores observáveis que 
incluem base histórica de perdas e inadimplência e quebra de contratos 
(cancelamento das coberturas de risco).
A metodologia utilizada é a de perda incorrida, que considera a existência de 
evidência objetiva de “impairment” para ativos individualmente significativos. 
Se for considerado que não existe tal evidência, os ativos são incluídos em um 
grupo com características de risco de crédito similares (tipos de contrato de 
seguro, “ratings” internos, etc.) e testados em uma base agrupada, com a 
aplicação dos seguintes parâmetros: probabilidade de inadimplência das 
operações, previsão de recuperabilidade dessas perdas incluindo as garantias 
existentes e as perdas históricas de devedores classificados em uma mesma 
categoria. Adicionalmente, são provisionados os prêmios cuja vigência do risco 
de seguro tenha expirado, conforme regras da SUSEP.
Valores que são provisionados como perda são geralmente baixados (“write-
off”) quando não há mais expectativa para recuperação do ativo e observando 
também regras específicas da SUSEP.

2.6.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
A cada data de balanço é avaliado se há evidência objetiva de que um ativo 
classificado como disponível para a venda está individualmente deteriorado. 
Caso tal evidência exista, a perda acumulada é removida do patrimônio líquido 
e reconhecida imediatamente no resultado.

2.6.3 ATIVOS NÃO FINANCEIROS
Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como intangíveis 
com vida útil definida e imobilizados, são revisados para a verificação de 
“impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda é reconhecida no 
valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de 
venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do “impairment” os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente, 
chamadas de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). As UGCs são 
determinadas e agrupadas pela Administração com base na distribuição 
geográfica dos seus negócios e com base nos serviços e produtos oferecidos, 
nos quais são identificados fluxos de caixa específicos. Os ativos não 
financeiros que tenham sofrido “impairment” são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do “impairment”.

2.7 BENS À VENDA - SALVADOS
A Companhia detém ativos circulantes que são mantidos para a venda, tais 
como estoques de bens salvados recuperados após indenizações integrais em 
sinistros de automóveis, registrados pelo valor estimado de realização, com 
base em estudos históricos de recuperação. Adicionalmente, os bens salvados 
que não estejam disponíveis para venda por questões documentais, por 
exemplo, são mantidos no ativo não circulante, conforme regras da SUSEP.

2.8 CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS (DAC)
As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação são 
diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigência das apólices, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 12. Os custos indiretos de 
comercialização não são diferidos.

2.9 ATIVO IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO
Compreende imóveis, equipamentos, móveis, máquinas e utensílios utilizados 
na condução dos negócios da Companhia. O imobilizado de uso é demonstrado 
ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada (exceto para terrenos 
que não são depreciados). O custo histórico desse ativo compreende gastos 
diretamente atribuíveis para sua aquisição a fim de que o ativo esteja em 
condições de uso.
Gastos subsequentes são ativados somente quando é provável que benefícios 
futuros econômicos associados com o item do ativo fluirão para a Companhia. 
Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado 
conforme incorridos.
A depreciação do ativo imobilizado é efetuada segundo o método linear e 
conforme o período de vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação 
utilizadas estão divulgadas na nota explicativa nº 13.

2.10  CONTRATOS DE SEGURO E CONTRATOS DE 
INVESTIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO

A Companhia emite diversos tipos de contratos de seguros gerais que 
transferem riscos significativos de seguros, financeiros ou ambos. Entende-se 
como risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios 
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro com 
substância comercial. Os contratos de resseguro também são classificados 
segundo os princípios de transferência de risco de seguro.
Os contratos de assistência a segurados, como serviços a automóveis e 
residências e assistência 24 horas, entre outros, também são avaliados para 
fins de classificação de contratos e são classificados como contratos de seguro 
quando há transferência significativa de risco de seguro entre as contrapartes 
no contrato.
Na data de balanço, não foram identificados contratos classificados como 
contratos de investimentos.

2.11 PASSIVOS DE CONTRATOS DE SEGUROS

2.11.1  AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ORIGINAIS DE CONTRATOS DE 
SEGURO

Utiliza-se as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro e 
aplica-se as regras de procedimentos mínimos para avaliação de contratos de 
seguro, como: Teste de Adequação de Passivos (TAP); avaliação de nível de 
prudência utilizado na avaliação dos contratos; entre outras políticas aplicáveis.
Não são aplicados os princípios de “Shadow Accounting” (contabilidade 
reflexa), já que a Companhia não dispõe de contratos cuja avaliação dos 
passivos ou benefícios aos segurados seja impactada por ganhos ou perdas 
não realizados de títulos classificados como disponíveis para a venda.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as diretrizes do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são 
documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão descritos 
resumidamente a seguir:
(a) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia para
os seguros de danos e seguros de pessoas, com base nos prêmios emitidos e
tem por objetivo provisionar a parcela destes, correspondente ao período de
risco a decorrer contado a partir da data-base de cálculo.
(b) A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos 
(PPNG-RVNE) é calculada para os seguros de danos e seguros de pessoas
e tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos, referentes
aos riscos assumidos, cujas vigências já se iniciaram e que estão em processo 
de emissão.
(c) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - administrativa e judicial - é 
constituída com base na estimativa dos valores a indenizar efetuada por
ocasião do recebimento do aviso de sinistro, eventos ou notificação do 
processo judicial, bruta dos ajustes de resseguro e líquida de cosseguro. 
Essa provisão é ajustada pela provisão “IBNeR”, com o objetivo de estimar
as mudanças de valores que os sinistros avisados sofrerão ao longo 
dos processos de análise até sua liquidação. A IBNeR é calculada através
de técnicas estatísticas e atuariais, como triângulos de “run-off”, com base
no desenvolvimento histórico de sinistros para os seguros de danos e 
seguros de pessoas.
(d) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR) é constituída
para pagamento dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram
avisados à Companhia até data-base de apuração e é calculada através de
técnicas estatísticas e atuariais como pela aplicação de triângulos de “run-off”,
com base no comportamento histórico observado entre a data da ocorrência
do sinistro e a data do seu registro, para os seguros de danos e de pessoas. A
IBNR do ramo DPVAT (seguro obrigatório) é constituída conforme determina a
Resolução do CNSP.
(e) A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída com o objetivo
de garantir a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas 
com sinistros. A provisão deve abranger as despesas alocáveis e não alocáveis, 
relacionadas à liquidação de indenizações ou benefícios.
As provisões técnicas são segregadas entre circulante e não circulante no
balanço patrimonial conforme seus perfis de liquidações, baseados nos 
fluxos atuarias.

2.11.2 TESTE DE ADEQUAÇÃO DOS PASSIVOS (TAP)
Em cada data de balanço é elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” - 
LAT) para todos os contratos vigentes na data de execução do teste, exceto 
DPVAT. Esse teste é elaborado considerando-se como valor contábil todos os 
passivos de contratos de seguro, deduzidos dos custos de aquisição diferidos 
(ativo), conforme critérios do CPC 11 e da SUSEP.
Para o teste, desenvolveu-se uma metodologia que considera a melhor 
estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, que também incluem as 
despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando-se premissas 
atualizadas. Para os ramos de risco decorrido, são levados em consideração 
os prêmios ganhos observados para efetuar a melhor estimativa de receita de 
prêmios no período subsequente à data-base de cálculo.
Na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, os contratos são 
agrupados por similaridades ou características de risco. Os fluxos de caixa são 
trazidos a valor presente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. 
Caso seja identificada qualquer insuficiência no TAP, registra-se a perda 
imediatamente como uma despesa no resultado do exercício, constituindo/
complementando a Provisão Complementar de Cobertura (PCC).
Alguns contratos permitem o direito de venda do ativo danificado que tenha 
sido recuperado (tal como salvados). Fica resguardado, também, o direito 
contratual de se buscar ressarcimentos de terceiros, como sub-rogação de 
direitos para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos. 
Consequentemente, estimativas de recuperações são incluídas como um 
redutor na avaliação e, consequentemente, na execução do TAP.

2.12  PROVISÕES JUDICIAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E 
DEPÓSITOS JUDICIAIS

As provisões são constituídas para fazer face aos desembolsos futuros que 
possam decorrer de ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e 
trabalhista. As constituições baseiam-se em uma análise individualizada, 
efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, dos processos judiciais 
em curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando um 
desembolso futuro.
Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são 
registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal” 
(fiscais e previdenciárias), cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade e, independentemente da avaliação acerca da probabilidade 
de êxito, têm seus montantes reconhecidos integralmente e atualizados 
monetariamente pela taxa SELIC.
Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados no 
ativo não circulante.

2.13 RECONHECIMENTO DE RECEITAS

2.13.1 PRÊMIO DE SEGURO E RESSEGURO
As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas quando da 
emissão da apólice ou quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, 
proporcionalmente e ao longo do período de cobertura do risco das respectivas 
apólices, por meio da constituição/reversão da PPNG (vide nota explicativa nº 
2.11.1(a)).
As despesas de resseguro cedido são reconhecidas de acordo com o 
reconhecimento do respectivo prêmio de seguro (resseguro proporcional) e/ou 
de acordo com o contrato de resseguro (resseguro não proporcional).

2.13.2 RECEITA DE JUROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado 
do exercício, segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de 
retorno. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são 
apropriados no resultado no mesmo prazo do recebimento.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos financeiros representados 
por instrumentos de capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o 
direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido.

2.14  DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL 
PRÓPRIO

A distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) para os 
acionistas é reconhecida como um passivo, com base no estatuto social. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é provisionado na 
data em que é aprovado pelos acionistas.
O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido no resultado 
do período. A taxa utilizada no cálculo dos juros sobre o capital próprio é a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o período aplicável, conforme a 
legislação vigente.

2.15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de 
impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são 
reconhecidos no resultado do exercício, exceto para os efeitos tributários sobre 
itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses casos, 
os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes 
na data de encerramento do exercício social. No Brasil, o imposto de renda é 
calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro 
real tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social 
para as sociedades seguradoras é constituída à alíquota de 20% e 
passará para 15% em 1º de janeiro de 2019 conforme Lei nº 13.169/15 
(vide nota explicativa nº 9.3).
Os impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias 
originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis 
respectivos desses ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são 
reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis 
estejam disponíveis para a realização destes ativos e conforme suas 
expectativas de realizações.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. Não houve 
mudanças de critério na determinação das estimativas em relação às 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
A Administração da Companhia não vislumbra em cenários de médio e longo 
prazos riscos de continuidade de seus negócios, uma vez que, entre outros 
motivos: (i) opera em um mercado em expansão no país, onde há grandes 
potenciais de aumento de sua participação no PIB brasileiro, quando 
comparado com padrões estrangeiros; (ii) investe em tecnologias e processos 
para proporcionar um crescimento sustentável de suas operações; (iii) busca a 
diversificação de mercados e regiões, ampliando sua gama de atuação; (iv) 
possui resultados econômico-financeiros passados consistentes e uma sólida 
condição patrimonial.

3.1 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS DE SEGUROS
O componente em que a Administração mais exerce o julgamento e utiliza 
estimativas é na constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes 
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que 
serão liquidados em última instância. São utilizadas todas as fontes de 
informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e 
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da Administração 
e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa 
do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já 
tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir significativamente 
dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. O 
valor total dos passivos de contratos de seguro, em 31 de dezembro de 2018, 
era de R$ 2.027.008.

3.2  CÁLCULO DE VALOR JUSTO E “IMPAIRMENT” DE ATIVOS 
FINANCEIROS

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em 
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A 
Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir 
premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado 
existentes na data do balanço.
Aplicam-se regras de análise de “impairment” para os recebíveis, incluindo os 
prêmios a receber de segurados. Nessa área é aplicado alto grau de julgamento 
para determinar o nível de incerteza, associado com a realização dos fluxos 
contratuais estimados dos ativos financeiros. Nesse julgamento estão incluídos 
o tipo de contrato, segmento econômico, histórico de vencimento e outros 
fatores relevantes que possam afetar a constituição das perdas por 
“impairment”, conforme descrito o item 2.6.1.
O valor total dos ativos financeiros (incluindo caixa, equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras e prêmios a receber de segurados), em 31 de dezembro 
de 2018, era de R$ 2.274.425 para os quais existem R$ 96 de provisão para 
risco de crédito.

3.3  AVALIAÇÃO DAS PROVISÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS 
FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS

A Companhia dispõe de um considerável número de processos judiciais em 
aberto na data das demonstrações financeiras. O procedimento utilizado pela 
Administração para a construção das estimativas contábeis leva em 
consideração a assessoria jurídica de especialistas na área, a evolução dos 
processos, a situação e a instância de julgamento de cada caso específico. 
Adicionalmente, é utilizado o melhor julgamento sobre esses casos para a 
constituição das provisões, seguindo os princípios do CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. O valor total das provisões 
judiciais, em 31 de dezembro de 2018, era de R$ 62.070, para as quais existe 
R$ 76.021 em depósitos judiciais.

3.4 CÁLCULO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que 
lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que requer a 
utilização de julgamento da Administração da Companhia na determinação 
das estimativas futuras quanto à capacidade de geração de lucros futuros 
tributáveis, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações. O valor total dos créditos tributários 
diferidos, em 31 de dezembro de 2018, era de R$ 42.827 (ativo), e R$ 25.785 
(passivo).

4. GESTÃO DE RISCOS
A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas 
atividades e, para gerir estes riscos, possui uma série de princípios, diretrizes, 
ações, papéis e responsabilidades necessários à identificação, avaliação, 
tratamento e controle dos riscos.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas 
as áreas, tendo por finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir 
para sua sustentabilidade e valor, envolvendo aspectos relacionados à 
transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado e 
independente e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. As decisões 
são pautadas em fatores que combinam o retorno sobre o risco mensurado, 
permitindo seu alinhamento na definição dos objetivos comerciais e promovem 
o aculturamento dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e 
consequente redução do nível de perdas, além de otimizar a utilização do 
capital disponível. Refletindo o compromisso com a gestão de riscos, a 
Companhia possui a área de Gestão de Riscos Corporativos cuja missão é 
garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados, 
mitigados, acompanhados e reportados de forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de 
riscos há, permanentemente, um fórum denominado Comitê de Risco 
Integrado. Este tem como objetivo fornecer subsídios e informações a alta 
Administração em assuntos à gestão de riscos, propondo planos de ação e 
diretrizes, avaliando o cumprimento das normas de gestão de riscos e 
acompanhando os indicadores-chave de riscos.
A gestão de riscos financeiros, de seguros e operacionais compreende as 
seguintes categorias:

4.1 RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de não cumprimento por 
determinada contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações 
relativas à liquidação de operações que envolvam ativos financeiros. Este risco 
é composto por:
(a) Portfólio de investimentos: para gerenciamento deste risco a Companhia 
possui políticas e processos de monitoramento mensais para garantir que 
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limites ou determinadas exposições não sejam excedidos. Para determinação dos limites são avaliados critérios que 
contemplam a capacidade financeira, assim como grau mínimo de risco (“rating”) “A” de acordo com metodologia de 
classificação própria, que segue processos de governança para avaliação e aprovação das operações.
Em 31 de dezembro de 2018, 85,0% (76,3% em 31 de dezembro de 2017) das aplicações financeiras estavam alocadas 
em títulos do tesouro brasileiro (risco soberano) e o restante em aplicações de “rating” “AA”. Na carteira de investimentos, 
nenhuma operação encontra-se em atraso ou deteriorada (“impared”).
(b) Inadimplência nos prêmios a receber: é a possibilidade de perda devido ao não pagamento dos prêmios por
parte dos segurados. Para mitigação destes riscos são estabelecidas regras de aceitação que incluem análise do risco
de crédito dos segurados, fundamentadas em informações de agências de mercado e de comportamento histórico
junto à Companhia, assim como, no caso de inadimplência, a cobertura de sinistros poderá ser cancelada conforme
produto, regulamentação vigente e relacionamento com o cliente. Os prêmios a receber de segurado da
Companhia, em geral, não possuem concentração de riscos (por setor econômico, por exemplo), uma vez que são
recebíveis, principalmente, de pessoas físicas. Os vencimentos dos prêmios a receber estão apresentados na nota
explicativa nº 8.1.1.

4.2 RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez é definido como a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a obrigações 
futuras. A Companhia possui controles com o objetivo de manter seus níveis de liquidez em patamares adequados, 
alinhados aos requisitos regulatórios, assim como equilibrar a relação entre as taxas, risco e retorno. Adicionalmente, 
há a definição de caixa mínimo a ser mantido em relação as projeções dos fluxos de caixa.
Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites de risco de liquidez, incluindo caixa mínimo 
em relação as projeções dos fluxos de caixa e de ativos de alta liquidez (em sua maioria títulos públicos, os quais 
podem ser liquidados antecipadamente); simulações de cenários (teste de “stress”); e medidas potenciais para 
contingenciamento.
A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta (i):

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Fluxo de 
ativos (ii)

Fluxo de 
passivos (iii)

Fluxo de 
ativos (ii)

Fluxo de 
passivos (iii)

À vista/ sem vencimento ............................................................. 224.315 – 199.413 –
Fluxo de 1 a 30 dias ................................................................... 264.139 158.785 325.413 118.905
Fluxo de 2 a 6 meses ................................................................. 459.577 853.691 429.897 780.935
Fluxo de 7 a 12 meses ............................................................... 72.454 391.207 60.016 367.182
Fluxo de acima de 1 ano ............................................................ 1.273.811 108.205 1.287.145 122.533
Total ........................................................................................... 2.294.296 1.511.888 2.301.884 1.389.555
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração, expiração do risco dos contratos de seguros
e melhor expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa 
de pagamento e/ou recebimento e não consideram os valores a receber vencidos. Os ativos pós-fixados foram 
distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se curva de juros, taxas
previstas do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e taxas de câmbio divulgadas para períodos futuros em datas
próximas ou equivalentes.
(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalente de caixa, aplicações, prêmios a receber e operações com
resseguradoras.
(iii) O fluxo de passivos considera os passivos de contratos de seguros e os débitos de operações com seguros e
resseguros.

4.3 RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços e taxas 
de mercado das posições mantidas em carteira. Visto o perfil dos negócios da Companhia, sua maior exposição está 
relacionada ao risco de taxa de juros. Existem políticas que estabelecem limites, processos e ferramentas para efetiva 
gestão do risco de mercado. Seguem abaixo as exposições de investimento segregadas por fator de risco de mercado:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Inflação (IP CA/IGP-M) .................................................................................... 65,1% 28,5%
Pós-fixados (S ELIC/CDI) ................................................................................ 23,3% 60,5%
Prefixados ....................................................................................................... 11,6% 11,0%
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em risco (“Value at Risk” - VaR) paramétrico, com 
intervalo de confiança de 95% em horizonte de 1 dia. São realizados acompanhamentos complementares, como 
análises de sensibilidade e as ferramentas de “tracking error” e “Benchmark-VaR”, utilizados para isso cenários 
realísticos e plausíveis ao perfil e caracteristica do portfólio.
Os resultados obtidos são utilizados para mitigação de riscos e entendimento do impacto sobre os resultados e o 
patrimônio líquido, em condições normais e de “stress”. Esses testes levam em consideração cenários históricos e de 
condições futuras de mercado, sendo seus resultados utilizados no processo de planejamento e decisão, bem como na 
identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia.
Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de instrumentos financeiros, em 31 de dezembro 
de 2018 nos termos da Instrução CVM nº 475/08.
Fator de Risco Cenário (i) Impacto no ativo (ii)

Índices de preços .....................................................................................................

+ 50 b.p. (14.141)
+ 25 b.p. (7.317)
+ 10 b.p. (2.991)
- 10 b.p. 2.991
- 25 b.p. 7.317
- 50 b.p. 14.141

+ 50 b.p. (546)
+ 25 b.p. (455)

Juros pós-fixados .....................................................................................................

+ 10 b.p. (364)
- 10 b.p. 364
- 25 b.p. 455
- 50 b.p. 546

(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário possível de “stress” para cada fator de risco, disponibilizado 
pela B3.
(ii) Bruto de efeitos tributários.
Ressalta-se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos acima apresentados podem ser minimizados.

4.4 RISCO DE SEGURO/SUBSCRIÇÃO
O risco de subscrição é definido como a possibilidade de ocorrência de eventos que contrariem as expectativas e que 
possam comprometer significativamente o resultado das operações e o patrimônio líquido, incluindo falhas na 
precificação ou estimativas de provisionamento.
A Companhia emite seguros de automóveis. O risco de subscrição é segmentado nas seguintes categorias de risco:
(a) Risco de prêmio: gerado a partir de uma possível insuficiência dos prêmios cobrados para fazer frente aos
dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas com os segurados. A Companhia desenvolve
constantemente técnicas de análise e precificação do risco, utilizando-se de modelos estatísticos distintos para
renovações e novos seguros, permitindo avaliar antecipadamente os resultados gerados em diversos cenários, que
combinam níveis de preços, conversão de cotações e resultados, sendo as decisões tomadas considerando o cenário
que gera as melhores margens para o produto.
(b) Risco de provisão: gerado a partir de uma possível insuficiência dos saldos das provisões constituídas para fazer
frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações perante os segurados. Para avaliação da aderência 
das premissas e metodologias utilizadas para dimensionamento das provisões técnicas, são realizados constantemente 
testes de aderência em diferentes datas-bases, que verificam a suficiência histórica das provisões constituídas, 
incluindo o TAP (vide nota explicativa nº 2.11.2).
(c) Risco de retenção: gerado a partir da exposição a riscos individuais com valor em risco elevado, concentração de
riscos ou ocorrência de eventos catastróficos. Essas exposições são monitoradas por meio de processos e modelos 
adequados, sendo contratadas proteções de resseguro de acordo com os limites de retenção por risco aprovados pela 
SUSEP, assim como limites internos, refletidos em política corporativa de cessão de riscos.
(d) Risco de práticas de sinistros: gerado a partir de regras e procedimentos inadequados para a regulação e
liquidação de sinistros.
A diretoria de produto estabelece, monitora e documenta as regras e práticas de aceitação de riscos e práticas de
sinistros em consonância com as diretrizes gerais da Companhia, que incluem, por exemplo, parecer prévio da Diretoria 
Técnica para comercialização de cada produto e procedimentos para a aceitação de riscos.
As premissas utilizadas para as análises de sensibilidade para o risco de seguro, bem como o teste de adequação dos
passivos, incluem:
• Utilização, como premissas de sinistralidade, das expectativas de prêmio de risco, baseadas em histórico de 
observações de frequência e severidade para cada agrupamento de ramos.
• Utilização de expectativas de cessão de prêmios e recuperação de sinistros, baseadas em histórico de observações
para cada ramo e/ou agrupamento de ramos. Para as projeções, respeitaram-se as cláusulas contratuais vigentes na
data-base do estudo dos contratos celebrados com os resseguradores.
• Utilização como indexador, para os passivos, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é predominante
nos contratos padronizados.
• Taxa de juros esperada para os ativos, equivalente à taxa SELIC/CDI, que é condizente com a rentabilidade obtida
pela área de investimentos no exercício vigente.
• Premissas atuariais específicas em cada produto em consequência do impacto destas na precificação do 
risco segurável.
Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do risco de subscrição são formalizados e reportados 
mensalmente à alta Administração, permitindo que eventuais desvios em relação às projeções sejam corrigidos no 
menor espaço de tempo possível.
Os impactos dos testes de sensibilidade demonstrados a seguir são aqueles que ocorreriam no resultado e no 
patrimônio líquido da Companhia decorrente das variações nas premissas apresentadas. Como a Companhia apresenta 
suficiência nos fluxos do TAP (vide nota explicativa nº 2.11.2), conforme regras da SUSEP, os impactos demonstrados 
são após o esgotamento dessas suficiências.

4.4.1 AUTOMÓVEIS
A Companhia opera em todo o território nacional, comercializando apólices de seguro de automóvel para pessoas 
físicas e jurídicas, através de contratação individual. Como medida de mitigação de risco, são utilizados dispositivos 
rastreadores, localizadores em determinados tipos de veículos.
A tabela a seguir apresenta a exposição de risco de seguro por região:
Localidade Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Região S udeste ............................................................................................ 69,0% 69,7%
Região S ul .................................................................................................... 15,7% 16,8%
Região N ordeste ........................................................................................... 10,5% 9,5%
Região C entro-Oeste .................................................................................... 3,5% 2,9%
Região Norte ................................................................................................ 1,3% 1,1%
A tabela a seguir apresenta a sensibilidade da carteira às premissas atuariais, líquidas de efeitos tributários:
Premissas atuariais Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Despesas administrativas - aumento de 15,0 p.p. ........................................ (63.978) (70.490)
Sinistros - aumento de 15,0 % ..................................................................... (89.106) (35.744)

4.5 RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco legal.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é executada de forma corporativa e centralizada, 
utilizando para isso processo formal para identificar os riscos e as oportunidades, estimar o impacto potencial desses 

eventos e fornecer um método para tratar esses impactos, reduzir as ameaças até um nível aceitável.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas de risco operacional com informações 
abrangentes e detalhadas para a identificação da real dimensão de seu impacto sobre a Companhia, bem como para 
melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, controle e supervisão de solvência desse mercado.

5. GESTÃO DE CAPITAL
A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por meio da otimização do nível e das fontes 
de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no curto e longo prazo, de acordo com os requerimentos 
regulatórios e de solvência. O processo de avaliação e gerenciamento de capital é realizado com uma visão de negócio 
em um horizonte de 1 ano, fundamentado em premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de 
dividendos, entre outros indicadores-chave ao negócio.
A Companhia possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na gestão deste risco. A estrutura de 
gerenciamento de capital é suportada por política específica, a qual define os papéis e responsabilidades, limites de 
suficiência, relatórios de monitoramento e planos de contingência de capital.
Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com o apoio da Diretoria Técnica, entre outras, 
para apuração dos resultados. De forma independente, a área de Gestão Corporativa de Risco monitora a aderência 
aos requerimentos regulatórios e aos critérios de política interna.
A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pela CNSP e SUSEP. Neste sentido são avaliados os 
requerimentos de capital necessário para suportar os riscos inerentes, incluindo as parcelas de riscos de crédito, 
mercado, operacional e subscrição. As parcelas de necessidades de capital, bem como a suficiência existente estão 
demonstradas na nota explicativa nº 19(f).

6. EQUIVALENTES DE CAIXA
Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas principalmente, em Letras Financeiras do 
Tesouro (LFT) e Letras do Tesouro Nacional (LTNs) com vencimentos em até 3 meses.

7. APLICAÇÕES

7.1 ESTIMATIVA DE VALOR JUSTO

7.1.1  ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO - TÍTULOS PARA 
NEGOCIAÇÃO (*)

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Fundos abertos
Cotas de fundos de investimentos........................................ 195.298 – 195.298 175.354 – 175.354

195.298 – 195.298 175.354 – 175.354
Fundos exclusivos
NTNs B  ................................................................................. 185.777 – 185.777 55.799 – 55.799
LFTs ..................................................................................... 123.996 – 123.996 551.988 – 551.988
NTNs C  ................................................................................. 7.230 – 7.230 12.432 – 12.432
Debêntures ........................................................................... – 3.623 3.623 – 17.465 17.465
Letras financeiras - privadas ................................................ – 1.089 1.089 – 25.055 25.055
Outros ................................................................................... – – – – 2.005 2.005

317.003 4.712 321.715 620.219 44.525 664.744
Total ..................................................................................... 512.301 4.712 517.013 795.573 44.525 840.098
Percentual das aplicações classificadas nesta categoria: ............................ 34% 62%
(*) Os títulos para negociação são compostos, substancialmente, por cotas de fundos de investimentos abertos ou 
exclusivos e letras financeiras de instituições privadas, cujo valor de custo atualizado desses títulos razoavelmente se 
aproxima de seu valor justo.

7.1.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Carteira própria
NTNs B  ................................................................................. 756.888 – 756.888 306.168 – 306.168
LTNs ..................................................................................... 180.924 – 180.924 162.773 – 162.773
NTNs C  ................................................................................. 44.092 – 44.092 40.598 – 40.598
Debêntures ........................................................................... – – – – 12.346 12.346
Total (i) ................................................................................. 981.904 – 981.904 509.539 12.346 521.885
Circulante ............................................................................. – 4.117
Não circulante (ii) .................................................................. 981.904 517.768
Percentual das aplicações 
 classificadas nesta categoria: ........................................................................ 65% 38%
(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em dezembro de 2018 era de R$ 940.514 (R$ 495.778 em dezembro 
de 2017), gerando assim um ganho não realizado registrado em “Outros Resultados Abrangentes” no patrimônio líquido 
de R$ 41.390 (R$ 26.107 em dezembro de 2017), e um efeito de R$ 15.283 na demonstração de resultado abrangente, 
bruto dos efeitos tributários.
(ii) A diferença para o total das aplicações refere-se aos investimentos avaliados ao custo de aquisição, uma vez que 
não existem mercados ativos para essas ações no montante de R$ 519 em dezembro de 2018 (R$ 496 em dezembro 
de 2017).

7.2 MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (*)
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Saldo inicial ................................................................................................. 1.471.796 1.352.892
Aplicações .................................................................................................... 1.631.834 1.411.106
Resgates ...................................................................................................... (1.689.664) (1.410.310)
Rendimento .................................................................................................. 91.827 141.610
Ajuste a valor de mercado ............................................................................ 15.283 (23.502)
Saldo final ................................................................................................... 1.521.076 1.471.796
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, títulos 
disponíveis para venda e os ativos classificados como equivalentes de caixa.

7.2.1 TAXAS DE JUROS CONTRATADAS
As principais taxas de juros médias contratadas das aplicações financeiras, apresentadas a seguir:

Taxas de juros % (a.a.)
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Equivalentes de caixa (*) ............................................................................ 6,37 6,87
Fundos exclusivos
Letras Financeiras % CDI ........................................................................... 103,00 106,27
NTNs B - IPCA ........................................................................................... 4,83 5,08
NTNs C - IGP-M ......................................................................................... 5,53 5,53
Carteira própria
LTNs ........................................................................................................... 11,34 11,34
NTNs B - IPCA ........................................................................................... 5,33 5,94
NTNs C - IGP-M ......................................................................................... 5,45 5,45
(*) Vide nota explicativa nº 6.

8. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS

8.1 PRÊMIOS A RECEBER
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Prêmios a 
receber de 
segurados

Redução
ao valor 

recuperável

Prêmios
a receber - 

líquido

Prêmios a 
receber de 
segurados

Redução
ao valor 

recuperável

Prêmios a 
receber - 

líquido
Automóveis .............................................. 515.202 (78) 515.124 472.932 (130) 472.802
Responsabilidade civil facultativa  ...................... 132.064 (17) 132.047 144.415 (33) 144.382
Assistência e outras coberturas - Auto ........... 73.273 (1) 73.272 61.794 (1) 61.793
Demais ramos ......................................... 5.906 – 5.906 5.640 – 5.640

726.445 (96) 726.349 684.781 (164) 684.617

8.1.1 COMPOSIÇÃO QUANTO AOS VENCIMENTOS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

A vencer ....................................................................................................... 697.224 660.265
Vencidos de 1 a 30 dias ............................................................................... 27.860 23.628
Vencidos de 31 a 60 dias ............................................................................. 893 606
Vencidos de 61 a 120 dias ........................................................................... 340 214
Acima de 121 dias ........................................................................................ 128 68

726.445 684.781
Redução ao valor recuperável ...................................................................... (96) (164)

726.349 684.617

8.1.2 MOVIMENTAÇÃO
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Saldo inicial ................................................................................................. 684.617 585.999
Prêmios emi tidos .......................................................................................... 3.199.482 2.882.413
IOF ................................................................................................................ 230.584 209.814
Adicional de fracionamento .......................................................................... 73.349 68.451
Prêmios cancelados ..................................................................................... (145.251) (112.953)
Recebimentos ............................................................................................... (3.316.500) (2.949.390)
Provisão para riscos de créditos .................................................................. 68 283
Saldo final ................................................................................................... 726.349 684.617

8.1.3 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Saldo inicial ................................................................................................. 164 447
Provisões consti tuídas .................................................................................. 2.052 4.326
Reversões e baixas ...................................................................................... (2.120) (4.609)
Saldo final ................................................................................................... 96 164
As despesas/reversões de provisões para riscos de créditos foram registrados na conta “Outras despesas operacionais” 
da Demonstração do Resultado (vide nota explicativa nº 24).

8.1.4 PRAZO MÉDIO DE PARCELAMENTO
Produto Quantidade de parcelas Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

1 a 4 76% 78%
Automóvel .......................................................... 5 a 10 24% 22%
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9. TRIBUTOS
9.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos (*) ..................................... 25.566 30.598
PIS e COFINS diferidos sobre PSL e IBNR ................................................. 17.238 16.634

42.804 47.232
(*) Vide nota explicativa nº 9.2.1.

9.2 TRIBUTOS DIFERIDOS

9.2.1 ATIVO
Dezembro 

de 2017 Constituição Reversão
Dezembro 

de 2018
Diferenças temporárias decorrentes de:
Provisão participação lucros administradores ............................... 7.570 10.405 (9.740) 8.235
Redução ao valor recuperável de ativos........................................ 5.940 – (1.189) 4.751
Provisão para processos judiciais ................................................. 4.145 – (2.339) 1.806
Provisão passivas não dedutíveis ................................................. 3.872 1.384 (3.553) 1.703
Provisão para obrigações legais - COFINS ................................... 2.518 – – 2.518
Provisão para obrigações legais - INSS ........................................ 2.441 – – 2.441
Provisão fiscal - outras .................................................................. 2.259 – – 2.259
Provisão para obrigações legais - PIS .......................................... 1.853 – – 1.853

30.598 11.789 (16.821) 25.566

9.2.2 PASSIVO

Dezembro
 de 2017 Constituição Reversão

Dezembro
de 2018

Natureza
IR e CS sobre aplicações financeiras ................................................. 11.747 39.827 (35.019) 16.555
IR e CS diferidos sobre PIS e COFINS .............................................. 6.850 883 (1.411) 6.322
Imposto e renda e contribuição social sobre reavaliação de imóveis . 3.248 110 (450) 2.908

21.845 40.820 (36.880) 25.785

9.2.3 ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO
A estimativa de realização e o valor presente dos créditos tributários diferidos de diferenças temporárias de acordo com 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico de 
viabilidade, é: Valor
2019..................................................................................................................................................................... 32.359
2020..................................................................................................................................................................... 1.336
2021..................................................................................................................................................................... 1.194
2022..................................................................................................................................................................... 900
Após 2022 ........................................................................................................................................................... 7.015
Total - Ativo ........................................................................................................................................................ 42.804
Valor presente (*) ............................................................................................................................................... 40.229
(*) Para o ajuste a valor presente foi considerada a taxa SELIC do último dia do exercício, líquida dos efeitos tributários.
Neste estudo é considerado a alíquota de imposto que vigerá em cada exercício futuro para analisar-se a realização do 
ativo de imposto diferido, especialmente para empresas de seguros, previdência complementar, capitalização, 
instituições financeiras, onde a alíquota de contribuição social passará de 20% para 15% em 1º de janeiro de 2019, 
conforme Lei nº 13.169/15. Como resultado dessa alteração na alíquota, a Companhia registrou em 31 de dezembro 
de 2018 uma perda de R$ 1.946, para o ajuste dos seus ativos (principalmente) e passivos fiscais diferidos.

9.3  RECONCILIAÇÃO DA DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 
O LUCRO

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) e participações ... 408.975 264.483
(–) Participações nos resultados .................................................................. (26.462) (18.369)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL após participações nos resultados (A) 382.513 246.114
Alíquota vi gente ............................................................................................ 45% 45%
Imposto de renda e contribuição social (a taxa nominal) (B) ................ (172.131) (110.751)
Juros sobre o capital próprio ........................................................................ 17.883 21.791
Incentivos fiscais .......................................................................................... 2.781 1.634
Ajuste da CSLL ............................................................................................. 1.946 –
Outros ........................................................................................................... (10.355) 3.843
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes (C) 12.255 27.268
Total de imposto de renda e contribuição social (D = B + C) ................. (159.876) (83.483)
Taxa efetiva (D/A) ........................................................................................ 42% 34%

10. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

COFINS (*) ................................................................................................... 19.229 18.473
Processos judiciais com adesão ao REFIS (*) ............................................. 14.225 13.856
Outros depósitos fiscais ............................................................................... 13.223 16.598
Programa de integração social (PIS) (*) ....................................................... 9.673 9.343
INSS - autônomos (*) ................................................................................... 7.866 7.542
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços .................................... 5.909 5.688
Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) ..................................................... 5.896 5.666

76.021 77.166
(*) Vide nota explicativa nº 18 (a).

11. OUTROS VALORES E BENS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Bens à venda - salvados (*).......................................................................... 46.411 30.908
Almoxarifado ................................................................................................. 509 477

46.920 31.385
Circulante ..................................................................................................... 37.603 23.059
Não ci rculante ............................................................................................... 9.317 8.326
(*) Vide nota explicativa nº 11.1.

11.1 BENS À VENDA - SALVADOS
Os salvados da Companhia são originados dos ramos de automóveis e possuem os seguintes prazos de permanência 
em estoque:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Permanência até 30 dias .............................................................................. 9.935 5.857
Permanência de 31 a 60 dias ....................................................................... 17.988 10.654
Permanência de 61 a 120 dias ..................................................................... 9.503 6.411
Permanência de 121 a 365 dias ................................................................... 8.539 10.230
Permanência a mais de 365 dias ................................................................. 8.661 8.520

54.626 41.672
Redução ao valor recuperável (*) ................................................................. (8.215) (10.764)

46.411 30.908
(*) Decorrentes, principalmente, de indenizações integrais em sinistros de automóveis, registrados pelo valor estimado 
de realização, com base em estudos históricos de recuperação.
12. CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS (DAC)
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 12 meses, sendo o mesmo prazo de 31 de 
dezembro de 2017. Esses custos são majoritariamente dos ramos de automóvel.

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Saldo inicial ................................................................................................. 234.376 221.443
Constituição .................................................................................................. 524.252 465.995
Apropriação de despesas ............................................................................. (499.030) (453.062)
Saldo final ................................................................................................... 259.598 234.376
13. IMOBILIZADO

Saldo Movimentações Dezembro de 2018
residual em
 Dezembro 

de 2017
Aquisi-

ções Baixas

Despesas
 de depre

ciação

Outros/ 
Transfe-

rência Custo

Depre-
ciação

acumulada
Valor

 Líquido

Taxas anuais
 de depre

ciação (%)
Terrenos .......................... 153.283 – (23.930) – 687 130.040 – 130.040
Edificações (*) ................ 142.123 5 (8.398) (2.733) (4.274) 142.331 (15.608) 126.723 2,0
Imóveis de uso .............. 295.406 5 (32.328) (2.733) (3.587) 272.371 (15.608) 256.763
Informática ...................... 2.891 1.046 – (1.427) – 11.276 (8.766) 2.510 25,0
Móveis máq. e  utensílios 1.322 507 (3) (352) – 4.201 (2.727) 1.474 10,0
Outras  imobilizações ..... 293 62 (5) (104) – 2.155 (1.909) 246
Bens móveis de uso ..... 4.506 1.615 (8) (1.883) – 17.632 (13.402) 4.230
Obras em  andamentos .. 535 – (460) – 3.126 3.201 – 3.201
Outras  imobilizações ..... 89 – – (55) 1 1.540 (1.505) 35
Outras imobilizações ... 624 – (460) (55) 3.127 4.741 (1.505) 3.236

300.536 1.620 (32.796) (4.671) (460) 294.744 (30.515) 264.229
(*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada.
14. CONTAS A PAGAR

14.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Transações com partes relacionadas (i) ....................................................... 23.649 22.595
Participação nos lucros a pagar ................................................................... 28.341 22.075
Provisão de benefícios a empregados ......................................................... 2.311 2.075
Dividendos a pagar ....................................................................................... 1.689 1.689
Outras ........................................................................................................... 1.353 2.370

57.343 50.804
Circulante ..................................................................................................... 55.032 48.728
Não ci rculante ............................................................................................... 2.311 2.076
(i) Vide nota explicativa nº 28.
14.2 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
IOF ................................................................................................................ 49.848 47.152
INSS e FGTS ................................................................................................ 1.694 1.785
Impostos retidos na fonte ............................................................................. 662 673
Imposto sobre serviços retidos ..................................................................... 594 1.408
Outros ........................................................................................................... 3.615 3.679

56.413 54.697

15.  DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS - CORRETORES DE SEGUROS E 
RESSEGUROS

Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de títulos e as recuperações relativas aos 
prêmios restituídos.
16. DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para quitação de apólices em processo de emissão e 
de recebimentos de prêmios de seguros fracionados em processamento. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017, o prazo médio de permanência dos saldos nesta conta era de até 30 dias.

De 1 a 30 dias De 1 a 6 meses Total
Cobrança antecipada de prêmios ................................................................... 682 18 700
Prêmios e emolumentos recebidos ................................................................ 4.705 – 4.705
Total em 31 de dezembro de 2018 ............................................................... 5.387 18 5.405
Total em 31 de dezembro de 2017 ............................................................... 3.865 – 3.865
17. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Provisão de prêmios não ganhos ................................................... 1.521.422 1.521.422 1.368.147 1.368.147
Sinistros e benefícios a liquidar ...................................................... 297.984 294.633 298.061 294.329
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - DPVAT .......... 173.221 173.221 151.243 151.243
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ........................... 25.409 25.409 24.780 24.780
Demais provisões ........................................................................... 8.972 8.972 8.912 8.912
Total ............................................................................................... 2.027.008 2.023.657 1.851.143 1.847.411
Circulante ....................................................................................... 1.745.400 1.579.911
Não ci rculante ................................................................................. 281.608 271.232
Como conclusão do TAP realizado nas datas-bases de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, não foram 
encontradas insuficiências em nenhum dos produtos da Companhia (vide nota explicativa nº 2.13.2).
17.1 MOVIMENTAÇÃO DOS PASSIVOS DE CONTRATOS DE SEGUROS E ATIVOS RESSEGUROS

Passivos de contratos 
de seguros

Ativos de contratos de 
resseguros

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ............................................ 1.677.300 1.827
Constituições decorrentes de prêmios ............................................ 2.685.780 –
Diferimento pelo risco decorrido ...................................................... (2.431.242) –
Aviso de sinistros ............................................................................. 1.818.248 (713)
Pagamento de sinistros/benefícios .................................................. (1.786.623) (73)
Atualização monetária e juros ......................................................... 53.146 2.691
Outras (c onstituição/reversão) ......................................................... (165.466) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ............................................ 1.851.143 3.732
Constituições decorrentes de prêmios ............................................ 3.078.140 –
Diferimento pelo risco decorrido ...................................................... (2.924.865) –
Aviso de sinistros ............................................................................. 1.910.551 (743)
Pagamento de sinistros/benefícios .................................................. (1.880.068) (123)
Atualização monetária e juros ......................................................... 22.714 485
Outras (c onstituição/reversão) ......................................................... (30.607) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............................................ 2.027.008 3.351
17.2 GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes ativos:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Total das provisões técnicas (A) ............................................................... 2.027.008 1.851.143
Direitos creditórios (i).................................................................................... 606.315 563.443
Custo de aquisição diferidos pagos .............................................................. 172.198 161.137
Operações com resseguradoras .................................................................. 3.351 3.732
Total de ativos redutores da necessidade de cobertura (B).......................... 781.864 728.312
Necessidade de cobertura das provisões técnicas (C = A - B) ........................... 1.245.144 1.122.831
Necessidade de ativos líquidos (ii) (D) ..................................................... 114.597 103.829
Títulos de renda fixa - públicos ..................................................................... 981.904 509.539
Cotas de fundos de investimento ................................................................. 480.142 774.062
Títulos de renda fixa - privados .................................................................... – 12.346
Total de ativos oferecidos em garantia (E) ............................................... 1.462.046 1.295.947
Excedente (E - C - D) .................................................................................. 102.305 69.287
(i) Montante correspondente às parcelas a vencer dos prêmios a receber de apólices de riscos a decorrer.
(ii) A partir de 2014, o CNSP passou a exigir que as empresas supervisionadas ofereçam, no mínimo, 20% de seu 
Capital de Risco em títulos do Tesouro Nacional ou fundos compostos por esses títulos.
17.3 COMPORTAMENTO DA PROVISÃO DE SINISTROS
A tabela a seguir apresenta o comportamento das provisões para sinistros da Companhia (em anos posteriores aos 
anos de constituição, em R$ milhões), denominada tábua de desenvolvimento de sinistro e demonstra a consistência 
da política de provisionamento de sinistros da Companhia:

Dezembro
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montante estimado de sinistro no ano do aviso 121,6 158,7 177,6 193,7 220,2 236,1 264,9 299,3 302,3
 Um ano mais tarde ........................................... 122,5 164,7 183,5 179,0 215,0 230,2 265,1 256,3 –
 Dois anos mais tarde ....................................... 137,4 173,3 185,8 189,6 227,9 252,1 251,5 – –
 Três anos mais tarde ........................................ 142,1 174,3 196,4 193,5 254,7 238,0 – – –
 Quatro anos mais tarde ................................... 141,8 185,0 196,7 223,8 240,4 – – – –
 Cinco anos mais tarde ..................................... 152,3 182,6 223,8 211,7 – – – – –
 Seis anos mais tarde ....................................... 148,7 204,6 214,3 – – – – – –
 Sete anos mais tarde ....................................... 167,3 197,4 – – – – – – –
 Oito anos mais tarde ........................................ 161,7 – – – – – – – –
Estimativa corrente ......................................... 161,7 197,4 214,3 211,7 240,4 238,0 251,5 256,3 302,3
Pagamentos acumulados até a data-base .... (147,0) (179,3) (192,0) (185,3) (206,8) (197,7) (203,1) (199,7) –
Total .................................................................. (6,4) 18,1 22,3 26,4 33,6 40,3 48,4 56,6 302,3
DPVAT e retrocessão ............................................................................................................................................ 194,3
PSL e IBNR reconhecidas no balanço ............................................................................................................... 496,6
17.4 PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR - JUDICIAL
A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Saldo inicial ................................................................................... 88.068 84.335 55.234 53.407
Total pago no exercício ................................................................... (30.951) (30.827) (31.357) (31.284)
Novas constituições no exercício.................................................... 3.321 3.321 3.988 3.988
Baixas da provisão por êxito........................................................... (10.296) (10.296) (4.218) (4.218)
Alteração da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades 6.384 7.172 28.689 29.401
Alteração da provisão por reestimativa, atualização monetária e juros (i) .. 10.558 10.042 35.732 33.041
Saldo final (ii) ................................................................................ 67.084 63.747 88.068 84.335
Quantidade de processos ............................................................... 2.226 2.541
(i) De acordo com a taxa de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
(ii) Não incluem saldos de DPVAT.
18. OUTROS DÉBITOS - PROVISÕES JUDICIAIS
A Companhia é parte envolvida em processos judiciais, de naturezas tributária, trabalhista e cível. As provisões 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião do departamento 
jurídico da Companhia e de seus consultores externos. Contudo existem incertezas na determinação da probabilidade 
de perda das ações, no valor esperado de saída de caixa e no prazo final destas saídas.

Fiscais (a) Trabalhistas (c) Cíveis (d) Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ............................................. 60.300 6.921 2.515 69.736
Constituições .................................................................................. – 67 1.257 1.324
Enc.êxito/reversões ........................................................................ (1.241) (3.606) (676) (5.523)
Pagamentos (* ) ............................................................................... (2.354) – (550) (2.904)
Atualização monetár ia .................................................................... 1.197 (1.627) (133) (563)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ............................................. 57.902 1.755 2.413 62.070
Quantidade de processos ............................................................... 37 32 88 157
(*) Para contingências fiscais refere-se ao processo do REFIS (vide item (a)(v)).
(a) Provisão para processos fiscais
As ações judiciais de natureza fiscal (tributária), quando classificadas como obrigações legais, são objeto de constituição 
de provisão independentemente de sua probabilidade de perda. As demais ações judiciais fiscais são provisionadas, 
quando a classificação de risco de perda seja provável. Segue a composição destes processos por natureza:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
COFINS (i ) .................................................................................................... 19.229 18.473
REFIS (v) ...................................................................................................... 10.890 10.605
PIS (i i) ........................................................................................................... 9.948 9.617
Outras ........................................................................................................... 8.905 8.604
INSS - autônomos (iii) .................................................................................. 7.866 7.542
Contribuição social - dedutibilidade base imposto (iv) ................................. 1.064 5.459

57.902 60.300
(i) COFINS
Com o advento da Lei nº 9.718/98, as companhias de seguros e de previdência complementar, entre outras, ficaram 
sujeitas ao recolhimento da COFINS, incidente sobre suas receitas à alíquota de 3%, a partir de fevereiro de 1999, e 
de 4% depois da promulgação da Lei nº 10.684/03. A Companhia questiona judicialmente essa tributação, bem como 
a base de cálculo fixada pela Lei nº 9.718/98, que conceituou faturamento como equivalente a receita bruta.
Na ação movida pela Companhia, atualmente aguarda-se o julgamento do Recurso Extraordinário nº 400.479 interposto 
pela Companhia.
(ii) PIS
A Companhia discute a exigibilidade da contribuição ao PIS, instituída nos termos das Emendas Constitucionais (EC) 
nºs 01/94, 10/96 e 17/97, as quais alteraram a base de cálculo e a alíquota da contribuição, que passou a incidir sobre 
a receita bruta operacional, e da Lei nº 9.718/98, cuja contribuição passou a incidir sobre a receita bruta, 
independentemente da classificação contábil.
Na ação que discute a EC 01/94, aguarda-se julgamento do Recurso Extraordinário nº 427.966 interposto pela União. 
Na ação que discute a EC 10/96, aguarda-se julgamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos 
pela Companhia. Na ação que discute a EC 17/97, aguarda-se julgamento do agravo de instrumento apresentado. Na 
ação que discute a Lei nº 9.718/98, atualmente aguarda julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela União, 
que foi sobrestado até o julgamento do RE nº 400.479 e do Agravo de Instrumento nº 732.247.
(iii) Instituto Nacional da Previdência Social (inss) autônomos
Na ação que discute a LC 84/96, e na ação que discute a Lei nº 9.876/99, movidas pela Companhia, houve adesão ao 
programa de parcelamento de débito da Lei nº 11.941/09, relativo à discussão da incidência sobre a comissão dos 
corretores, prosseguindo somente com a discussão em relação ao adicional de 2,5%, que atualmente aguarda o 
julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela sociedade.
(iv) CSLL
A Sociedade Rio Branco, incorporada pela Companhia, foi autuada pela Secretaria da Receita Federal pelo não 
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recolhimento da CSLL no período de 1992 a 2000. A Companhia discute administrativamente a aplicação desse auto 
de infração, uma vez que possui decisão transitada em julgado que lhe confere o direito de não recolher a referida 
contribuição. Atualmente aguarda-se o julgamento dos Recursos Especiais interpostos pela União e pela Companhia, 
em face de decisão que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(v) REFIS
A Companhia aderiu ao programa de recuperação fiscal (REFIS) no ano de 2013, para diversas ações que discutia
judicialmente e atualmente aguarda a homologação para desistência das ações.
No exercício 2017 a Companhia efetuou o pagamento (reversão a União) de R$ 21.003 a título de REFIS proveniente
de despacho relativos à contribuição previdenciária, requerendo a suspensão da exigibilidade da referida contribuição
incidente sobre as remunerações dos autônomos, empresários e avulsos, nos termos da Lei nº 9.876/99, por entender
ser indevido o adicional de 2,5% exigido somente para as instituições financeiras e seguradoras.
(b) Contingências fiscais e previdenciárias
A Companhia é parte em outras ações de natureza fiscal e previdenciária que não são classificadas como obrigações 
legais e por serem classificados como perda possível, não são provisionadas. A principal refere-se à discussão do INSS 
sobre participação nos lucros e resultados e tem seu risco estimado em R$ 6.624.
A Companhia possui autuações da Receita Federal do Brasil, questionando a não inclusão das receitas financeiras 
sobre os rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às receitas técnicas, na base de cálculo do PIS e COFINS. 
Segundo a Receita Federal do Brasil, esse entendimento das aplicações financeiras vinculadas as provisões técnicas 
e investimentos compulsórios, também compõem a receita de prêmio e, portanto, devem ser tratadas como receita 
operacional. Os valores envolvidos na Companhia, como perda possível, têm risco estimado em R$ 32.307.
(c) Provisão para processos e contingências trabalhistas
A Companhia é parte em ações de natureza trabalhista. Os pedidos mais frequentes referem-se a horas extras, reflexo 
das horas extras, verbas rescisórias, equiparação salarial e descontos indevidos. A probabilidade desses processos 
judiciais está classificada como perda provável. O prazo médio para o desfecho das ações trabalhistas na Companhia 
é de 30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem passivos contingentes, com os mesmos tipos de pedidos das ações 
provisionadas, no montante de R$ 64 (R$ 41 em dezembro de 2017) para os quais, com base na avaliação dos 
advogados da Companhia (perda possível), não há constituição de provisão. Apesar das incertezas envolvidas na 
determinação dessas obrigações, a Administração não espera que haja efeitos significativos no resultado da Companhia 
pelo desfecho destas ações.
(d) Provisão para processos e contingências cíveis
A Companhia é parte integrante em processos de natureza cível. Os pedidos mais frequentes referem-se a danos 
morais, materiais, corporais e sucumbência. A probabilidade desses processos judiciais está classificada como perda 
provável. O prazo médio para o desfecho das ações cíveis na Companhia é de 24 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem outros passivos contingentes, não registradas contabilmente, no 
montante em riscos de R$ 35.373 (R$ 22.856 em dezembro de 2017) para os quais, com base na avaliação dos 
advogados da Companhia, as perdas são consideradas possíveis, não havendo constituição de provisão para esses 
processos. Apesar das incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a Administração não espera que 
haja efeitos significados no resultado da Companhia pelo desfecho destas ações.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 o capital social subscrito e integralizado era de R$ 480.578, dividido em 1.434 (mil
quatrocentos e trinta e quatro unidades) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal.
Foram aprovadas pela Portaria SUSEP/DIORG nº 813, de 12 de março de 2018 o aumento do capital social em R$
21.199 passando o capital de R$ 486.276 para R$ 507.475 e Portaria SUSEP/DIORG nº 1.120, de 05 de novembro de
2018 reduzindo o capital social em R$ 26.897 passando o capital de R$ 507.475 para R$ 480.578.
(b) Ajuste de avaliação patrimonial
Os ajustes de avaliação patrimonial da Companhia referem-se, principalmente, a variação do valor justo dos ativos 
financeiros disponíveis para venda, líquidos dos efeitos tributários (vide nota explicativa nº 7.1.2).
(c) Reserva de reavaliação
Constituída em exercícios anteriores em decorrência das reavaliações de bens do ativo imobilizado com base em 
laudos de avaliação, emitidos por peritos especializados.
A realização dessa reserva, proporcional à depreciação dos bens reavaliados, foi transferida para lucros acumulados 
no exercício do montante de R$ 399 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 85 em 31 de dezembro de 2017). Esse valor será 
considerado para cálculo de dividendos mínimos obrigatórios. A Administração decidiu pela manutenção dos saldos 
existentes da reserva de reavaliação até a efetiva realização, conforme previsto na Lei nº 11.638/07.
(d) Reserva de lucros
(i) Reserva legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, tem por finalidade assegurar a
integridade do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2018, seu
saldo era de R$ 59.375 (R$ 48.243 em 31 de dezembro de 2017).
(ii) Reserva estatutária
Esta reserva tem como finalidade a compensação de eventuais prejuízos ou aumento do capital social, de modo a
preservar a integridade de patrimônio social ou futura distribuição aos acionistas.
Poderá ser destinado a essa reserva, em cada exercício, o saldo remanescente do lucro líquido após a constituição da
reserva legal e da distribuição do dividendo mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses em que a Administração
considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de suas finalidades, casos em que, em determinado 
exercício, seja integral ou parcialmente, distribuído aos acionistas ou revertido para aumento do capital. O limite dessa
reserva será o valor do capital social. Em 31 de dezembro de 2018, seu saldo era de R$ 93.668 (R$ 181.504 em 31 de
dezembro de 2017).
(e) Dividendos e juros sobre capital próprio
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25%, calculados 
sobre o lucro líquido do exercício ajustado. O pagamento dos dividendos obrigatórios poderá ser limitado ao montante 
do lucro líquido que tiver sido realizado nos termos da Lei. O pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), líquido 
dos efeitos tributários, é imputado aos dividendos mínimos obrigatórios. A provisão relacionada a qualquer valor acima 
do mínimo obrigatório será constituída na data em que for aprovada, antes disso será mantida no patrimônio líquido, 
conforme apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
A Administração da Companhia aprovou, nas reuniões de diretoria realizadas em 27 de junho de 2018 e 31 de 
outubro de 2018, a distribuição a seus acionistas de JCP no valor de R$ 39.740 (R$ 48.425 em 2017), líquidos de 
imposto de renda.
Adicionalmente, entre os meses de janeiro a novembro de 2018, a Diretoria da Companhia aprovou a distribuição de 
dividendos intermediários à conta de reservas de lucros existentes nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2017, no montante de R$ 181.504.
Os dividendos mínimos foram calculados como seguem: Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício ............................................................................. 222.637 162.631
(–) Reserva legal - 5% .................................................................................. (11.132) (8.131)
Realização da reserva de reavaliação.......................................................... 399 85
Lucro básico para determinação do dividendo ....................................... 211.904 154.585
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) .................................................. 52.976 38.646
JCP distribuído - líquido (*) ........................................................................... 39.740 48.425
Dividendos obr igatórios ................................................................................ 52.976 38.646
Dividendos i ntermediários ............................................................................ 207.024 61.354
Total de dividendos e JCP ......................................................................... 299.740 148.425
Total por ação (R$) ..................................................................................... 209.023,71 103.288,10
(*) Em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 58.937 destacados na DMPL estão inclusos os dividendos 
mínimos obrigatórios e R$ 5.961, referentes ao imposto de renda retido na fonte (15%) sobre JCP.
(f) Demonstração do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Capital Mínimo Requerido (CMR)

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Patrimônio l íquido ......................................................................................... 657.461 754.174
Participação em sociedades ......................................................................... (307) (351)
Despesas antecipadas ................................................................................. (3.122) (1.919)
Ativos i ntangíveis .......................................................................................... (15.644) (13.571)
Superavit TAP ............................................................................................... 15.669 7.209
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ............................................................ 654.057 745.542
Capital-base ................................................................................................ 15.000 15.000
Capital de risco de subscrição ..................................................................... 530.188 482.802
Capital de risco de crédito ............................................................................ 14.765 21.731
Capital de risco de mercado ......................................................................... 52.594 25.801
Capital de risco operacional ......................................................................... 19.595 17.912
Efeito da correlação entre os capitais de risco ............................................. (44.155) (29.100)
Total de capital de risco ............................................................................. 572.987 519.146
Capital mínimo requerido (maior entre I e II) ........................................... 572.987 519.146
Suficiência de capital ................................................................................. 81.070 226.396

20. PRÊMIOS, SINISTRALIDADE E COMISSIONAMENTO
Dezembro de 2018

Prêmios
emitidos

Prêmios
ganhos

Índice de 
sinistralidade (%)

Índice de comissio-
namento (%)

Automóveis ............................................................. 2.160.663 2.029.943 52,9 21,9
Responsabilidade civil facultativa  .......................... 564.817 567.937 60,6 17,3
DPVAT .................................................................... 50.286 50.099 81,3 1,2
Assistência e outras coberturas auto ............................. 301.588 275.389 76,2 18,1
Demais R amos ....................................................... 786 1.310 37,6 40,3

3.078.140 2.924.678 57,1 20,3
Dezembro de 2017

Prêmios
emitidos

Prêmios
ganhos

Índice de 
sinistralidade (%)

Índice de comissio-
namento (%)

Automóveis ............................................................. 1.933.340 1.877.982 56,7 19,1
Responsabilidade civil facultativa  .......................... 559.353 544.801 66,7 17,3
DPVAT .................................................................... 62.767 62.481 84,5 1,2
Assistência e outras coberturas auto .............................. 249.887 186.347 82,7 17,9
Demais R amos ....................................................... 1.912 2.301 (180,2) 33,8

2.807.259 2.673.912 61,0 18,2

21. VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Provisão de prêmios não ganhos ................................................... (149.601) (149.601) (137.097) (137.097)
Provisão de riscos não expirados ................................................... (3.674) (3.674) 4.037 4.037
Outras provisões ............................................................................ (187) (187) (287) (287)

(153.462) (153.462) (133.347) (133.347)

22. SINISTROS OCORRIDOS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Sinistros avisados - administrativo ............................................................... (1.755.725) (1.648.618)
Assistência ................................................................................................... (139.230) (129.813)
Sinistros avisados - judicial .......................................................................... (5.747) (36.705)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ....................................... 205 (7.559)
Salvados ....................................................................................................... 284.928 252.642
Ressarcimentos ............................................................................................ 20.493 18.522
Outras despesas com sinistros .................................................................... (74.493) (79.761)

(1.669.569) (1.631.292)

23. CUSTOS DE AQUISIÇÃO (*)
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Comissões sobre prêmios retidos ................................................................ (525.664) (465.835)
Outras despesas de comercialização ........................................................... (93.079) (62.453)
Variação das despesas de comercialização diferidas .................................. 25.222 12.933

(593.521) (515.355)
(*) Inclui a amortização dos custos de aquisição diferidos (vide nota explicativa nº 12) e as despesas de comercialização 
não diferidas.

24. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Receitas com operações de seguros ........................................................... 10.595 9.887
Receitas - DPVAT ......................................................................................... 3.962 1.423
Total de outras receitas ............................................................................. 14.557 11.310
Despesas com sistema de riscos ................................................................. (46.060) (34.906)
Despesas com serviços de assistência ........................................................ (36.028) (36.306)
Despesas com cobrança .............................................................................. (21.042) (17.486)
Convênio DPVAT .......................................................................................... (7.024) (6.769)
Despesas com encargos sociais .................................................................. (6.476) (6.551)
Outras ........................................................................................................... (4.650) (5.218)
Total de outras despesas ........................................................................... (121.280) (107.236)
Outras receitas e despesas operacionais ................................................ (106.723) (95.926)

25. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Despesas compartilhadas (*) ....................................................................... (152.529) (174.153)
Pessoal e benefícios pós-emprego .............................................................. (47.712) (50.616)
Serviços de terceiros .................................................................................... (26.497) (25.662)
Localização e funcionamento ....................................................................... (24.851) (21.549)
Donativos e contribuições ............................................................................ (5.494) (2.874)
Convênio DPVAT .......................................................................................... (5.964) (4.182)
Publicidade ................................................................................................... (3.075) (1.412)
Outras ........................................................................................................... (139) (310)

(266.261) (280.758)
(*)  Referem-se a rateio e repasse de gastos com recursos de uso comum pelas empresas do grupo Porto Seguro (vide 

nota explicativa nº 28).

26. DESPESAS COM TRIBUTOS
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

COFINS ........................................................................................................ (56.064) (46.886)
PIS ................................................................................................................ (9.110) (7.619)
Outras ........................................................................................................... (4.077) (3.352)

(69.251) (57.857)

27. RESULTADO FINANCEIRO
Dezembro de 2018 Dezembro de 2017

Ganhos na valorização e juros de títulos para negociação .......................... 49.602 80.241
Adicional de fracionamento de prêmios ....................................................... 73.349 68.451
Juros de títulos disponíveis para a venda .................................................... 78.762 61.369
Variações monetárias dos depósitos judiciais .............................................. 3.048 5.019
Outras ........................................................................................................... 2.168 5.893
Total de receitas financeiras ..................................................................... 206.929 220.974
Operações de seguro ................................................................................... (21.728) (50.441)
Variações monetárias de encargos sobre tributos a longo prazo ........................ 427 (4.877)
Outras ........................................................................................................... (1.648) (2.174)
Total de despesas financeiras ................................................................... (22.949) (57.492)
Resultado financeiro .................................................................................. 183.980 163.482

28. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias compatíveis às 
praticadas com terceiros, vigentes nas respectivas datas. As principais transações são:
(i) Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura física e de pessoal para Porto Cia;
(ii) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendimento;
(iii) Prestação de serviços de monitoramento efetuado pela Proteção e Monitoramento.
Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

Dezembro de 2018 Dezembro  de 2017
Passivo
Porto C ia. ....................................................................................................... 23.649 22.595

23.649 22.595

Receitas Despesas
Dezembro

de 2018
Dezembro

de 2017
Dezembro

de 2018
Dezembro

de 2017
Demonstração do resultado
Porto C ia. ............................................................................................ 2.464 2.751 (264.844) (255.559)
Porto A tendimento .............................................................................. – – (10.712) (11.978)
Proteção e Monitoramento ................................................................. – – (26) (12)

2.464 2.751 (275.582) (267.549)

28.1 TRANSAÇÕES COM PESSOAL-CHAVE
As transações com pessoal-chave da administração, referem-se aos valores reconhecidos no resultado do período, 
conforme demonstrado a seguir:

Dezembro de 2018 Dezembro de 2017
Participação nos lucros - administradores .................................................... 22.224 13.953
Honorários de diretoria e encargos .............................................................. 788 1.428

23.012 15.381

29. OUTRAS INFORMAÇÕES
(a) Comitê de auditoria
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2018 da Porto Seguro S.A. A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia abrange todas as sociedades do grupo 
Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., companhia aberta, detentora do controle das sociedades 
que integram o grupo.
(b) Composição acionária (*)
Azul Companhia de Seguros Gerais Participação
Porto Seguro S.A. ...................................................................................................................................... 67,8%
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais ....................................................................................................... 32,2%
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Participação
Porto Seguro S.A. ...................................................................................................................................... 100,0%
Porto Seguro S.A. Participação
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. ........................................................................................ 70,8%
Ações em circulação ................................................................................................................................. 29,2%
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. Participação
Pares Empreendimentos e Participações S.A. .......................................................................................... 41,1%
Itauseg Participações S.A. ......................................................................................................................... 23,1%
Itaú Unibanco S.A. ..................................................................................................................................... 19,1%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. ......................................................................................... 15,8%
Jayme Brasil Garfinkel ............................................................................................................................... 0,2%
Outros ........................................................................................................................................................ 0,7%
Pares Empreendimentos e Participações S.A. Participação
Jayme Brasil Garfinkel ............................................................................................................................... 32,9%
Cleusa Campos Garfinkel .......................................................................................................................... 30,5%
Ana Luiza Campos Garfinkel ..................................................................................................................... 18,3%
Bruno Campos Garfinkel ........................................................................................................................... 18,3%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. Participação
Jayme Brasil Garfinkel ............................................................................................................................... 100,0%
Itauseg Participações S.A. Participação
Banco Itaucard S.A. ................................................................................................................................... 27,0%
Itaú Unibanco S.A. ..................................................................................................................................... 61,5%
Banco Itaú BBA S.A. .................................................................................................................................. 11,5%
Itaú Unibanco S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. ........................................................................................................................ 100,0%
Banco Itaucard S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. ........................................................................................................................ 100,0%
Banco Itaú BBA S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. ........................................................................................................................ 100,0%
Itaú Unibanco Holding S.A. Participação
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. ................................................................................................ 51,7%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................................................................................................................. 39,2%
Outros ........................................................................................................................................................ 9,1%
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. Participação
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................................................................................................................. 50,0%
Cia e Johnston de Participações ............................................................................................................... 50,0%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Participação
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho ............................................................................................................ 12,7%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela.......................................................................................................... 12,7%
Fundação Itaú Social ................................................................................................................................. 11,7%
Rudric ITH S.A. .......................................................................................................................................... 8,3%
Fundação F ahz .......................................................................................................................................... 15,4%
Outros ........................................................................................................................................................ 39,2%
Cia e Johnston de Participações Participação
Pedro Moreira Salles ................................................................................................................................. 25,0%
Fernando Roberto Moreira Salles ............................................................................................................. 25,0%
João Moreira Salles ................................................................................................................................... 25,0%
Walther Moreira Salles .............................................................................................................................. 25,0%
Rudric ITH S.A. Participação
Ricardo Villela Mar ino ................................................................................................................................ 50,0%
Rodolfo Villela Mar ino ................................................................................................................................ 50,0%
(*) Participações nas ações ordinárias.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Administradores e Acionistas
Azul Companhia de Seguros Gerais
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Azul Companhia de Seguros 
Gerais (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor
A administração da Seguradora é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Seguradora continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Seguradora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Seguradora a 
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP216397/O-5

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da Azul Companhia de Seguros Gerais
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos 
com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da 
solvência e dos limites de retenção da Azul Companhia de Seguros Gerais
(Sociedade) em 31 de dezembro de 2018 (doravante denominados, em 
conjunto, “itens auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. A auditoria atuarial da carteira de seguros DPVAT 
não faz parte da extensão do trabalho do atuário independente da Sociedade, 
como previsto no Pronunciamento aplicável à auditoria atuarial independente.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens 
auditados definidos no primeiro parágrafo acima, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados e 
respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para 
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados 
definidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial, 
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria estejam livres de 
distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos referidos itens definidos no primeiro 
parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração 
dos itens objeto do escopo da auditoria, para planejar procedimentos de 
auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da 
Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos
créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
sinistros, da solvência e dos limites de retenção, como definidos no primeiro
parágrafo acima, da Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro 
de 2018, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos 
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas 
em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. 
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes 
de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. 
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base de 
testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência 
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do 
escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP 
por meio dos respectivos Quadros Estatísticos concernentes ao escopo da 
auditoria atuarial, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers  
Serviços Profissionais Ltda. 
Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino
São Paulo - SP - Brasil 05001-903
CNPJ 02.646.397/0001-19 Carlos Eduardo Silva Teixeira
CIBA 105 MIBA 729

Financeiro

Embraer X Boeing: acionistas aprovam acordo no valor de US$ 4,2 bi
Assembleia, 
98% dos votos 
sacramentaram 
a criação de uma 
empresa avaliada 
em US$ 5,26 bi

Seis meses após o negó-
cio ser anunciado e de um 
longo período de turbu-
lência que envolveu ações 
judiciais, os acionistas da 
Embraer aprovaram nesta 
terça-feira a parceria es-
tratégica proposta entre a 
companhia brasileira e a 
norte-americana Boeing. 

A decisão, comunicada 
no site da Embraer nesta 
terça-feira, foi sacramenta-
da durante Assembleia Ge-
ral Extraordinária realizada 
na sede da empresa no Bra-
sil. Segundo comunicado da 
Embraer, os acionistas apro-
varam a proposta que esta-
belecerá uma joint venture 
composta pelas operações de 
aeronaves comerciais e ser-
viços relacionados da Em-
braer. 

O negócio ainda precisa 
ser aprovado por autoridades 
regulatórias, mas o objetivo 
das empresas é que o proces-
so de criação da nova com-
panha seja concluído até o 
fim deste ano.

A composição do negó-
cio garantirá a Boeing ter 

o controle de 80% da nova 
empresa e a Embraer os 20% 
restantes. A transação avalia 
100% das operações de ae-
ronaves comerciais da Em-
braer em US$ 5,26 bilhões e 
contempla um valor de US$ 
4,2 bilhões pela participação 
de 80% da Boeing na joint 
venture.

“Essa importante parce-
ria posicionará as duas em-
presas para oferecer uma 
proposta de valor mais 
robusta a nossos clientes 
e investidores, além criar 
mais oportunidades para 
nossos empregados”, dis-
se Paulo Cesar de Souza 
e Silva, presidente e CEO 
da Embraer. 

A empresa informou que 
96,8% de todos os votos 
válidos foram favoráveis à 
transação, com a participa-
ção de aproximadamente 
67% de todas as ações em 
circulação.

Joint venture

Os acionistas da Embraer 
também validaram a criação 
de uma joint venture para 
promover e desenvolver no-
vos mercados para o avião 
multimissão KC-390. Sob os 
termos da parceria proposta, 
a Embraer deterá 51% das 
ações da joint venture e a 
Boeing, os 49% restantes. 

Ações judiciais
O processo foi longo até 

esse acordo entre a com-
panhia aérea brasileira e os 
acionistas. Nesta segunda-
feira, por exemplo, o Tribu-

nal Regional Federal da 3ª 
Região revogou a liminar 
que impedia a realização da 
assembleia. A liminar foi 
revogada após pedido da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU).

“Nosso acordo criará be-
nefícios mútuos e aumentará 
a competitividade tanto da 
Embraer quanto da Boeing”. 
“A aprovação dos acionis-
tas da Embraer é um passo 
importante no processo de 
aproximar essas duas gran-
des empresas aeroespaciais. 
Essa parceria global estraté-
gica tem como base o lon-
go histórico de colaboração 
entre Boeing e Embraer, 
beneficia nossos clientes e 
acelera nosso crescimento”, 
disse Dennis Muilenburg, 
presidente, chairman e CEO 
da Boeing. 

Defesa

Os negócios de defesa e 
jatos executivos e as opera-
ções de serviços da Embra-
er associados a esses pro-
dutos permanecerão como 
uma empresa independente 
e de capital aberto. Uma 
série de acordos com foco 
na cadeia de suprimentos, 
engenharia e instalações 
garantirá benefícios mútu-
os e maior competitividade 
entre a Boeing, a joint ven-
ture e a Embraer. 

“Nossos acionistas reco-
nheceram os benefícios da 
parceria com a Boeing na 
aviação comercial e na pro-
moção do avião multimis-

são KC-390, assim como 
compreenderam as opor-
tunidades que existem nos 
negócios da aviação execu-
tiva e defesa”, disse Nelson 
Salgado, vice-presidente 
executivo de Finanças e 
Relações com Investidores 
da Embraer. 

A Boeing e a Embraer 
anunciaram em dezembro 
de 2018 que haviam apro-
vado os termos das duas 
joint ventures e o governo 
brasileiro aprovou a tran-
sação em janeiro de 2019. 
Em seguida, o conselho de 
administração da Embraer 

ratificou seu apoio ao acor-
do e os documentos defi-
nitivos foram assinados. A 
conclusão do negócio está 
sujeita a aprovações junto 
a autoridades reguladoras 
e a outras condições perti-
nentes à conclusão de uma 
transação deste tipo, mar-
cos que a Boeing e a Em-
braer esperam alcançar até 
o final de 2019. 

Segundo a companhia, a 
Embraer continuará operan-
do as áreas de aviação co-
mercial e do programa KC-
390 de forma independente 
até a conclusão da transação. 

Receitas

No mês passado, a Em-
braer comunicou ao mer-
cado que espera que suas 
receitas caiam em cerca 
de 50% em 2020 por cau-
sa da separação da divi-
são comercial do restante 
da empresa. A companhia 
também afirmou que es-
pera reverter um fluxo de 
caixa negativo de 2018, 
com o efeito da entrada de 
recursos da Boeing e pre-
viu fluxo positivo de US$ 
1 bilhão com a conclusão 
da operação. 
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SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS
CNPJ Nº 44.019.198/0001-20

Avenida Rio Branco 245, 29º andar - Rio de Janeiro - RJ

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da Sinaf Previdencial 
Cia de Seguros, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas e do Relatório do Auditor Independente sobre 
essas demonstrações contábeis. 
Desempenho das operações
A Sinaf Previdencial Cia de Seguros apresentou, no exercício, receita líquida de 
R$ 162.835.025,92 (R$ 141.007.938,53 em 2017).
A Companhia tem sua principal atividade na oferta de seguros de vida 
direcionada ao público segmentado nas classes B2, C e D, conhecidos como 
“seguros populares”. Sua operação é concentrada na região metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro, onde tem obtido um crescimento expressivo, mensal 
e constante de receita e de novos segurados.
Além da operação acima, a Companhia participa ainda do sistema DPVAT 
- Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres -
operação regida pela Resolução CNSP nº 332/2015 e alterações e que é
efetivada através de sua participação na Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S.A., CNPJ nº 09.248.608/0001-04, da qual é titular nesta
data de 42.218 ações ordinárias nominativas. Sua participação ao final do
período equivalia a 0,28145% do total do ativo líquido da operação.

Resultado do exercício e Política de Distribuição de Dividendos
O resultado do exercício de 2018 foi positivo em R$ 18.885.699,67 (dezoito 
milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e 
sessenta e sete centavos).
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, 5% (cinco por cento) foram 
aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva 
legal no valor de R$ 944.284,98 (novecentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Do saldo 
remanescente após a constituição da reserva legal, a Diretoria propõe: a) 
Destinação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 4.485.353,67 
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e 
três reais e sessenta e sete centavos) como dividendos mínimos obrigatórios; 
b) Destinação no valor de  R$ 10.064.646,33 (dez milhões, sessenta e
quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) para
constituição de dividendos adicionais propostos; c) Destinação no valor de
R$ 3.391.414,69 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e
quatorze reais e sessenta e nove centavos) para constituição da reserva de
retenção de lucros.
Controle Acionário
Atualmente, o controle acionário é exercido integralmente pela Sinaf 
Participações S.A., CNPJ/MF nº 12.315.814/0001-02, com a participação de
92,975%. No exercício de 2018 a Companhia elegeu os novos Administradores 
para o triênio de 2018 a 2021, conforme Assembleia Geral Ordinária, datada
de 31 de março de 2018, cuja homologação foi aprovada pela Portaria nº 929, 
de 04 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 05/06/2018.

Capacidade financeira
Utilizando dados obtidos em modelos estatísticos, atuariais e financeiros, 
a Sinaf Previdencial Cia de Seguros, declara ter capacidade financeira de 
manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários citados no item 6 
da Nota Explicativa.
Acordo de acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações, 
declaramos que inexiste contrato de usufruto de ações ou acordo de acionistas 
ou diretores para o exercício do direito de voto referente à sociedade Sinaf 
Previdencial Cia de Seguros. 
Perspectivas e planos da Administração para o exercício de 2019
No exercício de 2019 a Companhia concentrará seus esforços na melhoria e 
ampliação das atividades de sua matriz e inspetorias de produção na região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, de forma a ampliar a distribuição 
dos seus seguros e propiciar um atendimento mais próximo aos seus clientes.
Agradecimentos
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos 
nossos clientes pela honra e preferência, aos acionistas pela confiança e 
apoio constantes e aos nossos colaboradores pelo empenho e a dedicação.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.
A Diretoria
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 69.687 75.604
Disponível 867 741
  Caixa e bancos 867 741
Aplicações 63.469 69.818
  Títulos de renda fixa - títulos públicos (Nota 6) – 12.524
  Quotas de fundos de investimentos (Nota 6) 41.660 38.953
  Quotas de fundos de investimentos - DPVAT (Nota 6) 21.809 18.341
Créditos das operações com seguros e
   resseguros (Nota 8) 2.889 2.598
  Prêmios a receber 2.302 2.121
  Operações com resseguradoras 181 363
  Outros créditos operacionais 406 114
Ativos de resseguro e retrocessão - Provisões
  Técnicas (Nota 9) 597 780
  Sinistros pendentes de pagamento 499 625
  Prêmios 47 38
  IBNR 33 94
  Outras provisões 18 23
Títulos e créditos a receber 525 487
  Títulos e créditos a receber 210 209
  Outros créditos tributários 179 170
  Outros créditos 136 108
Despesas antecipadas 120 120
  Despesas administrativas antecipadas 120 120
Custos de aquisição diferidos (Nota 10) 1.220 1.060
  Seguros 1.220 1.060
Ativo não circulante 33.211 24.494
Realizável a longo prazo 24.690 14.935
Aplicações (Nota 6) 23.170 13.507
  Títulos de renda fixa - títulos públicos 23.170 13.507
Títulos e créditos a receber 1.520 1.428
  Depósitos judiciais (Nota 15) 931 846
  Créditos tributários e previdenciários (Nota 11) 589 582
Investimentos 155 155
  Participações societárias 155 155
Imobilizado (Nota 12) 7.009 7.767
  Bens móveis 5.073 4.753
  Veículos 3.654 3.297
  Outras imobilizações  7.429 7.419
  (–) Depreciação acumulada (9.147) (7.702)
Intangível (Nota 13) 1.357 1.637
  Marcas e patentes 13 13
  Despesas c/ desenv. p/ sistemas de computação 4.582 4.323
  (–) Amortizacão acumulada (3.238) (2.699)
Total do ativo 102.898 100.098

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante  52.604 45.319

Contas a pagar 16.826 13.975

  Obrigações a pagar 2.811 2.782

  Impostos e encargos sociais a recolher 847 844

  Encargos trabalhistas  1.181 1.180

  Impostos e contribuições 2.289 1.758

  Dividendos a pagar (Nota 16) 9.692 7.411

  Financiamentos 6 –

Débitos de operações com seguros e resseguros 1.004 821

  Operações com resseguradoras 329 264

  Corretores de seguros e resseguradoras 525 431

  Outros débitos operacionais 150 126

Depósito de terceiros 230 139

  Prêmios e emolumentos recebidos 230 139

Provisões Técnicas - Seguros  34.544 30.384

  Ramos elementares e vida em grupo (Nota 14) 34.544 30.384

    Provisão de prêmios não ganhos 6.482 5.628

    Provisão de sinistros a liquidar 7.942 8.119

    Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 19.965 16.481

    Outras provisões 155 156

Passivo não circulante 1.502 1.066

  Contas a pagar 245 231

    Outros débitos operacionais 245 231

  Outros débitos (Nota 15) 1.257 835

    Provisões judiciais 1.257 835

Patrimônio líquido (Nota 16) 48.792 53.713

  Capital social  23.208 23.208

  Reservas de lucros 15.519 19.012

  Dividendos adicionais propostos 10.065 11.493

Total do passivo 102.898 100.098

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 18.886 16.130
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 18.886 16.130

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO -
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017

Atividades operacionais
    Lucro líquido do exercício 18.886 16.130
    Ajustes para:
    Depreciações e amortizações 2.413 2.497
    Reversão de perdas por redução ao valor
       recuperável dos ativos (510) 139
    Perdas (Ganho) por ajuste ao valor de realização
      por obrigações 105 (11)
    Ganho na alienação de imobilizado / intangível (184) (222)

20.710 18.533
Variação nas contas patrimoniais
   Ativos financeiros (3.314) (15.980)
   Crédito das operações de seguros e resseguros 219 (450)
   Ativos de resseguros 183 659
   Créditos fiscais e previdenciários (9) (56)
   Ativo fiscal diferido (7) 28
   Depósitos judiciais e fiscais (85) 547
   Custos de aquisição diferidos (160) (143)
   Outros ativos (29) 43
   Obrigações a pagar 50 327
   Impostos, contribuições e encargos sociais 534 330
   Débitos de operações com seguros e resseguros 79 (269)
   Depósitos de terceiros 91 95
   Provisões técnicas - seguros e resseguros 4.160 978
   Provisões judiciais 422 (189)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 22.844 4.453
Atividades de investimentos
Recebimento:
    Pela venda de investimento – 2
    Pela venda de imobilizado 210 298
Pagamento:
    Pela compra de imobilizado (1.143) (1.085)
    Pela compra de intangível (259) (672)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de
  investimento (1.192) (1.457)
Atividades de financiamento
   Aumento de capital – 5.485
   Pagamento de dividendos e juros sobre o capital
     próprio (21.526) (8.809)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de
  financiamento (21.526) (3.324)
Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa 126 (328)
Caixa e equivalente de caixa 
No início do exercício 741 1.069
No final do exercício 867 741
Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa 126 (328)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Capital
social em
aprovação

Capital a
Integralizar

Reservas Dividendos
adicionais
propostosLegal de Lucros

Lucros
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 17.723 – – 2.492 15.714 7.276 – 43.205
  Dividendos adicionais relativos ao exercício 2016 pagos em 2017 – – – – – (7.276) – (7.276)
  Aumento de capital conforme AGE de 28/03/2017 – 3.000 (3.000) – – – – –
  Aumento de capital conforme AGE de 06/11/2017 – 2.485 (2.485) – – – – –
  Capital integralizado – – 5.485 – – – – 5.485
  Portaria SUSEP nº 642 de 27/10/2017 3.000 (3.000) – – – – – –
  Lucro líquido do exercício – – – – – – 16.130 16.130
   Destinação do resultado:
      Constituição da reserva legal – – – 806 – – (806) –
      Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – (3.831) (3.831)
      Dividendos adicionais propostos – – – – – 11.493 (11.493) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 20.723 2.485 – 3.298 15.714 11.493 – 53.713
  Dividendos adicionais relativos ao exercício 2017 pagos em 2018 – – – – – (11.493) – (11.493)
  Dividendos distribuídos conforme AGO de 31/03/2018 – – – – (7.829) – – (7.829)
  Portaria SUSEP nº 874 de 08/05/2018 (Nota 16.b) 2.485 (2.485) – – – – – –
  Lucro líquido do exercício (Nota 16.d) – – – – – – 18.886 18.886
   Destinação do resultado:
      Constituição da reserva legal – – – 945 – – (945) –
      Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – (4.485) (4.485)
      Dividendos adicionais propostos – – – – – 10.065 (10.065) –
      Constituição da reserva de retenção de lucros – – – – 3.391 – (3.391) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 23.208 – – 4.243 11.276 10.065 – 48.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A Sinaf Previdencial Cia de Seguros (Companhia ou 
Seguradora) é uma sociedade anônima fechada, com sede no Brasil e matriz 
domiciliada à Av. Rio Branco, 245 - 29º andar, Rio de Janeiro - RJ, autorizada 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em seguros
dos ramos vida, planos de pecúlio e rendas da previdência privada aberta no 
Estado do Rio de Janeiro.
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: a) Conti-
nuidade: A Administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar
operando normalmente e está convencida de que a Companhia possui re-
cursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operan-
do. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nes-
se princípio. b) Declaração de conformidade: Em 30 de julho de 2015, a
SUSEP emitiu a Circular SUSEP nº 517 e suas respectivas alterações que
dispõe sobre as Normas Contábeis e o plano de contas a serem observa-
das pelas entidades abertas de previdência complementar, sociedades de
capitalização, sociedades seguradoras e resseguradores locais, com efeitos
retroativos a partir de 1º de janeiro de 2015. Desta forma, as demonstrações
contábeis foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº
517/2015 e alterações, os pronunciamentos técnicos, as orientações e as in-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante
“práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pela SUSEP”. A adoção das práticas contábeis estabelecidas na
Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações não trouxe qualquer alteração a ser 
efetuada nas demonstrações contábeis de forma retroativa, de acordo com
os requerimentos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro. A autorização para conclusão da elaboração das de-
monstrações contábeis foi concedida pela Administração da Seguradora em
18 de fevereiro de 2019. c) Moeda funcional e de apresentação: A moeda
funcional da Seguradora é o real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente 
econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações contábeis tam-
bém estão sendo apresentadas na referida moeda. d) Base para mensura-
ção: Os valores contidos nas demonstrações contábeis são expressos em
reais (R$), arredondados em milhares (R$000), exceto quando indicado de
outra forma, e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico, 
com exceção dos seguintes materiais reconhecidos no balanço patrimonial: 
Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 
Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. 
Conforme permitido pelo CPC 11 - Contratos de Seguro, a Seguradora aplicou 
as Práticas Contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) aos seus contratos de
seguro, de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração use
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.
Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
envolvem, dentre outros, o teste de adequação do passivo, a determinação do 
valor justo de ativos financeiros e de instrumentos financeiros, o teste de perda 
do valor recuperável de ativos não financeiros e provisão para contingências. 
A liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá sofrer
alteração em relação ao valor estimado em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. e) Novas normas contábeis e interpretação 
ainda não adotadas: Diversas normas, alterações de normas e interpreta-
ções são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. Dentre 
aquelas que podem ser relevantes para a Seguradora, quando referendadas
pela SUSEP, encontra-se:  IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros, abor-
da a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos
financeiros. Substitui a orientação no CPC 38, que diz respeito à classifica-
ção e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações do
CPC 48 são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo 
modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas
e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) fle-
xibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.  IFRS
16 – Substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06(IAS 
17) Operações de arrendamento mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, /SIC 15 e SIC 
27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A 

Norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 
2019. A Adoção antecipada é permitida somente para demonstrações finan-
ceiras de acordo com as IFRSs e apenas para entidades que aplicam a IFRS 
15 Receita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial 
da IFRS 16. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arren-
damentos no balanço patrimonial do arrendatário. Um arrendatário reconhece 
um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arren-
dado e um passivo de arrendamento que representa sua obrigação de efetuar 
pagamentos do arrendado. Isenções estão disponíveis para arrendamentos 
de curto prazo e itens de baixo valor. A Contabilidade do arrendador permane-
ce semelhante a norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar 
os arrendamentos em financeiros ou operacionais. Com data de vigência a 
partir de janeiro de 2019, a Companhia ainda está em processo de análise 
deste novo pronunciamento, observando criteriosamente o novo conceito de 
arrendamento mercantil, principalmente, na sua atuação como arrendatário. 
 IFRS 17 - Contratos de Seguros, substituirá a orientação sobre contratos 

de seguros que existe atualmente e tem o objetivo de contribuir para melhor 
entendimento dos aspectos como exposição ao risco, rentabilidade e posição 
financeira. A nova norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2021. Até a data 
da publicação destas demonstrações contábeis a SUSEP não havia referen-
dado os CPC´s 06 (R2) (IFRS 16) e a IFRS 17. A IFRS 17 – Contratos de se-
guros, ainda não foi referendado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas con-
tábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis da Seguradora 
estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistente-
mente para todos os períodos comparativos apresentados. a) Disponível: In-
cluem caixa e saldos positivos em contas correntes na data do balanço e com 
risco insignificante de mudanças no valor de mercado. b) Ativos financeiros: 
A classificação dos ativos financeiros depende da finalidade para a qual os
ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação 
dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a sua
classificação a cada data de balanço.  A Seguradora classificou seus ativos
financeiros conforme as categorias do CPC 48 - Instrumentos Financeiros:
i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado: Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para ne-
gociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido,
principalmente, para fins de negociação no curto prazo, sendo reconhecidos
inicialmente pelo valor justo. Esses ativos são mensurados ao custo atualiza-
do, acrescido dos rendimentos auferidos e avaliados subsequentemente ao
valor justo, com variações no valor justo reconhecidas imediatamente no re-
sultado do período. Os custos de transação incorridos na aquisição dos ativos 
financeiros classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no 
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria são clas-
sificados no ativo circulante independentemente da data de vencimento do
título. ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento: Ativos financeiros
designados no momento da aquisição com esta classificação não são passí-
veis de negociação. A Seguradora deve ter a intenção e a capacidade finan-
ceira de mantê-los até o vencimento. Os instrumentos financeiros com esta
classificação contábil são apresentados no ativo circulante e não circulante
da Companhia, de acordo com a maturidade do título, e são avaliados pelo
seu valor de aquisição (valor justo), acrescido dos rendimentos auferidos até
a data-base das demonstrações contábeis, calculados com base na taxa efe-
tiva de juros dos respectivos títulos. iii) Recebíveis: Os recebíveis são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não 
são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 (doze) meses após a data-
-base do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Na
prática são normalmente reconhecidos ao valor faturado por meio da emissão 
da apólice, ajustado pela provisão para impairment, calculada de acordo com 
a Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações, provisionando a totalidade dos
créditos a vencer e vencidos, quando o período de inadimplência superar 60
(sessenta) dias da data do vencimento do crédito. c) Reconhecimento e men-
suração de contratos de seguro: Contratos de seguros são os contratos em 
que a Seguradora aceitou risco de seguro significativo de outra parte (o deten-
tor da apólice), concordando em pagar indenização de seguro aos detentores 
da apólice no caso de ocorrência de um evento futuro incerto especificado
(o evento segurado), com efeito adverso sobre o detentor da apólice. De for-

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO àS DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ma geral, a Seguradora determina se apresenta risco de seguro significativo, 
por meio da comparação dos benefícios pagos com os benefícios a pagar 
se o evento segurado não tivesse ocorrido. Os contratos de seguro podem 
também transferir risco financeiro. Quando um contrato for classificado como 
um contrato de seguro, ele deve continuar classificado como um contrato de 
seguro durante o período remanescente da sua vigência, mesmo que haja 
redução significativa no risco de seguro durante este período, a menos que 
todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirem. Contratos de inves-
timento podem, contudo, ser reclassificados para contratos de seguro após a 
data do seu reconhecimento inicial se o risco de seguro se tornar significativo.  
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização são registrados 
quando da emissão das apólices ou faturas, líquidos dos respectivos custos 
de emissão, sendo a parcela de prêmios ganhos reconhecida no resultado, de 
acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. As operações de 
cosseguro aceito e as realizadas por meio dos consórcios do seguro DPVAT 
são contabilizadas com base nas informações recebidas das congêneres e da 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., respectivamente. 
d) Ativos e passivos de resseguros: Os ativos de resseguro são represen-
tados por valores a receber de resseguradores a curto e em longo prazo, de-
pendendo do prazo esperado de realização (ou recebimento) dos ativos junto 
aos resseguradores. Os ativos de resseguro são avaliados consistentemente
com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e com os termos
e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos a ressegurado-
res são compostos substancialmente por prêmios pagáveis em contratos de
resseguro e em parcelas estimadas a recuperar em resseguros. Quaisquer
ganhos ou perdas originadas na contratação inicial de resseguro são amor-
tizados respeitando-se o período de competência da vigência do contrato. A
Seguradora analisa a recuperabilidade dos ativos de resseguro regularmente 
no mínimo a cada data de balanço. Quando há evidência objetiva de perda no 
valor recuperável, a Seguradora reduz o valor contábil do ativo de resseguro
ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediatamente qualquer
perda no resultado do período. Atualmente, não foi verificada a necessidade
de se realizar provisão para perdas com o valor recuperável sobre os ativos
de resseguro da Seguradora. e) Passivos de seguro: A Seguradora utilizou
as diretrizes do CPC 11 - Contratos de Seguro, para avaliação dos contratos
de seguro e conversão das demonstrações contábeis, aplicando as regras de 
procedimentos mínimos para avaliação de contratos de seguro tais como: (i)
teste de valor recuperável de ativos de resseguro, (ii) avaliação de nível de
prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro, dentre outras políti-
cas aplicáveis. A Companhia não aplicou os princípios de contabilidade reflexa 
(shadow accounting) já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos 
ou benefícios aos segurados, seja impactada por ganhos ou perdas não re-
alizadas de títulos classificados como disponíveis para a venda segundo o
CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Adicio-
nalmente, a Companhia não identificou situações onde tenha utilizado exces-
so de prudência na avaliação de contratos de seguro segundo a sua prática
contábil anterior. As provisões técnicas decorrentes de contratos de seguros,
segundo a prática contábil adotada no Brasil aplicada às sociedades autori-
zadas a funcionar pela SUSEP, são constituídas de acordo com a Resolução 
CNSP nº 321/2015 e alterações e pela Circular SUSEP nº 517/2015 e altera-
ções. Para cada provisão técnica especificada a seguir foi desenvolvida pelo
atuário responsável técnico uma nota técnica atuarial com seus critérios, parâ-
metros e fórmulas. Provisão de prêmios não ganhos (PPNG): É constituída 
pelas parcelas de prêmios, correspondente aos períodos de riscos a decorrer, 
calculado pelo método pró-rata dia, e atualizada monetariamente, quando 
aplicável, de acordo com as normas da SUSEP. A provisão de prêmios não ga-
nhos de riscos vigentes e não emitidos tem como objetivo estimar a parcela de

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação - em Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Prêmios emitidos líquidos 162.835 141.008
  Variações das provisões técnicas de
   prêmios (Nota 20) (867) (780)
Prêmios ganhos 161.968 140.228
  Receita com emissão de apólices (Nota 20) 635 568
  Sinistros ocorridos (Nota 20) (47.318) (41.112)
  Custos de aquisição (Nota 20) (38.241) (32.568)
  Outras receitas e despesas operacionais
    (Nota 20) (4.056) (3.413)
  Resultado com resseguro (Nota 20) (287) (545)
  Despesas administrativas (Nota 20) (34.939) (32.683)
  Despesas com tributos (Nota 20) (6.209) (5.127)
  Resultado financeiro (Nota 20) 3.928 5.061
Resultado operacional 35.481 30.409
  Ganhos ou perdas c/ ativos não correntes 184 222
Resultado antes do impostos e participações 35.665 30.631
  Imposto de renda (Nota 17) (8.223) (7.061)
  Contribuição social (Nota 17) (6.760) (5.807)
  Participação sobre o resultado (Nota 21) (1.796) (1.633)
  Lucro líquido do exercício 18.886 16.130
Quantidade de ações 1.221.474.877 1.221.474.877
  Lucro líquido por ação (lote de mil ações) 15,46 13,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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prêmios não ganhos referentes aos riscos assumidos, mas ainda não emitidos 
e é calculada com base em nota técnica atuarial. Provisão de sinistros a 
liquidar (PSL): Corresponde à melhor estimativa da Seguradora do valor a 
ser pago, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data 
do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação em vigor. A 
provisão de sinistros a liquidar para o ramo DPVAT é constituída mensalmente 
com base nos valores informados, exclusivamente, pela Seguradora Líder. 
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR): É constituída 
conforme nota técnica atuarial, com base na experiência histórica entre as 
datas de ocorrência e de cadastro dos sinistros, de acordo com a legislação vi-
gente. A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados para o ramo DPVAT 
é constituída mensalmente com base nos valores informados, exclusivamen-
te, pela Seguradora Líder. Provisão Complementar de Cobertura (PCC): A 
Provisão Complementar de Cobertura deverá ser constituída quando verifica-
do, no cálculo do TAP, insuficiência no saldo das Provisões Técnicas. A PCC é 
utilizada para adequar as provisões de prêmio, as demais provisões caso seja 
reconhecida a insuficiência terão suas metodologias ajustadas. f) Custos de 
aquisição diferidos: É constituído pela parcela do prêmio comercial ligada 
diretamente à celebração ou renovação de contratos de seguro e será diferida 
de acordo com a vigência de cada risco e apropriadas no mês de referência, 
de acordo com as normas da SUSEP. Os custos de aquisição somente serão 
elegíveis de diferimento quando for possível estabelecer uma relação direta 
com uma apólice. Situações que não se enquadram no citado anteriormente 
deverão ser reconhecidas no resultado como despesa. g) Reconhecimento 
de sinistros e despesas: Os sinistros decorrentes de seguros gerais incluem 
todos os eventos que ocorrem durante o exercício, avisados ou não, os respec-
tivos custos internos e externos com tratamento de sinistros diretamente rela-
cionados ao processamento e liquidação dos mesmos, reduzidos por eventu-
ais ajustes de sinistros a liquidar de exercícios anteriores. Os sinistros de res-
seguro são registrados quando do reconhecimento do valor bruto do sinistro 
de seguro correspondente, de acordo com os termos do respectivo contrato. 
h) Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuí-
veis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor con-
tábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado 
e, somente quando for provável que fluirão benefícios econômico-futuros as-
sociados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. 
Em caso de substituição de itens ou peças, o valor contábil é baixado contra o 
resultado. Todos os outros reparos e as manutenções são lançados em contra-
partida ao resultado do período, quando incorridos. A depreciação dos ativos
é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores 
residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Equipamentos de informática e telecomunicações e refrigeração 5 anos
Móveis, máquinas e utensílios 10 anos
Veículos 5 anos
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperá-
vel se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. 
Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos 
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Ganhos ou perdas c/ 
ativos não correntes” na demonstração do resultado do exercício. i) Intangível: 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos in-
corridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para 
ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada de 
cinco anos, a taxa de 20% ao ano. Ativos intangíveis com vida útil definida ad-
quiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. Um ativo intangível é 
baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de 
um ativo intangível, mensurados como a diferença entre receitas líquidas da 
alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado. j) Recuperabilidade de ativos financeiros: Por ocasião de 
encerramento de balanço, a Companhia avalia se há evidências objetivas de 
que um determinado ativo financeiro ou grupo de ativo financeiro, está deterio-
rado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos 
originados pela não recuperação do ativo pelas operações são incorridos so-
mente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos. k) Ativos contabi-
lizados ao custo amortizado: Quando houver evidência clara da ocorrência 
de perda de valor recuperável de ativos contabilizados ao custo amortizado, o 
valor da perda é mensurado como a diferença entre o valor contábil do ativo e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas de cré-
dito futuras esperadas, mas ainda não incorridas), descontada à taxa de juros 
efetiva original do ativo financeiro. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor 
da perda é reconhecido na demonstração do resultado. A Seguradora inicial-
mente avalia individualmente se existe evidência clara de perda de valor recu-
perável de cada ativo financeiro que seja individualmente significativo, ou em 
conjunto para ativos financeiros que não sejam individualmente significativos. 
Se for concluído que não existe real evidência de perda de valor recuperável 
para um ativo financeiro individualmente avaliado, significativo ou não, o ativo é 
incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de cré-
dito semelhantes e os avalia em conjunto com relação à perda de valor recupe-
rável. Ativos que são avaliados individualmente para fins de perda de valor re-
cuperável e para os quais uma perda de valor recuperável seja ou continue a 
ser reconhecida, não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda de 
valor recuperável. Eventual perda no valor recuperável é sempre avaliada na 
data de encerramento do balanço. Para fins de impairment, a Companhia de-
signa os prêmios de seguros a receber nesta categoria. A constituição de im-
pairment é registrada de acordo com a Circular SUSEP nº 517/2015 e altera-
ções. Se, em período subsequente, houver redução no montante da perda no 
valor recuperável claramente relacionada a um evento ocorrido após o reco-
nhecimento da referida perda, a perda no valor recuperável anteriormente re-
conhecida será estornada. Qualquer estorno subsequente de perda no valor 
recuperável é reconhecido na demonstração do resultado, na medida em que o 
valor contábil do ativo não ultrapasse o seu respectivo custo amortizado na 
data do estorno. l) Imposto de renda e contribuição social correntes e dife-
ridos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período com-
preendem os impostos correntes e diferidos e são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado. O cálculo é realizado individualmente com base nas alíquotas 
vigentes no fim do exercício. O imposto de renda e as contribuições sociais dife-
ridos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e pas-
sivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Entretanto, o im-
posto de renda e as contribuições sociais diferidos não são contabilizados se 
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação 
que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não 
afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). A recuperação 
do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada a cada balanço e, quando não 
for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permi-
tir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo 
montante que se espera que seja recuperado. Tributos diferidos ativos e passi-
vos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera 
que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas 
previstas na legislação tributária vigente no final de cada período, ou quando 
uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada, atualmente 25% 
para imposto de renda e 20% para contribuição social. A mensuração dos tribu-
tos diferidos ativos e passivos refletem as consequências fiscais que resulta-
riam da forma na qual a Seguradora espera, no final de cada período, recuperar 
ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. m) Teste de adequação 
de passivo: Conforme requerido pelo pronunciamento CPC 11 - Contratos de 
Seguro, em cada data de balanço, a Companhia elabora o teste de adequação 
dos passivos para todos os contratos vigentes na data base. O teste deverá 
avaliar as obrigações decorrentes de contratos e certificados dos planos de 
seguro. A SUSEP instituiu, conforme Circular nº 457/2012 revogada pela Circu-
lar nº 517/2015 e alterações, o “teste de adequação de passivos” para fins de 
elaboração das demonstrações contábeis das entidades supervisionadas 
pela SUSEP e definiu regras e procedimentos para sua realização. A Compa-
nhia comercializa os seguros do ramo DPVAT, vida, acidentes pessoais, de-
semprego/perda de renda e funeral. Com exceção do DPVAT, os produtos co-
mercializados são classificados como Contratos de Seguros, que seguem cri-
térios estabelecidos no Pronunciamento Contábil CPC 11 - Contratos de Segu-
ros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e sujeitos aos Testes 
de Adequação de Passivo (TAP). Em resumo, o teste tem por finalidade a elabo-
ração de fluxos de caixa, para posteriormente, compará-los com as provisões 
constituídas pela Seguradora, deduzidas dos Ativos Intangíveis Relacionais 
(AIR). Utilizando-se premissas e pressupostos suportados para o teste, os pro-
dutos estruturados no regime financeiro de repartição simples devem ser se-
gregados entre aqueles em que o evento gerador da indenização ou benefício 
já tenha ocorrido daqueles em que o evento gerador da indenização ou benefí-
cio ainda não tenha ocorrido, observando, ainda, a divisão entre prêmios futu-
ros e registrados. As despesas foram alocadas entre despesas para adminis-
tração do Run-off dos Eventos já registrados e do Run-off dos Eventos Futuros 
referentes a novos prêmios emitidos e sinistros a ocorrer. As despesas não alo-
cáveis de sinistros estão incluídas nas despesas administrativas e serão dedu-
zidas dos valores já registrados, assim como dos eventos futuros. A Companhia 
elaborou metodologia em que as emissões futuras de prêmios, limitadas ao 
período de vigência dos contratos, embasam a apuração do fluxo de prêmios a 
receber. Objetivando a apuração mais fidedigna, a estimativa do fluxo tem seu 
resultado líquido de cancelamento e comissões, contemplando, no entanto, 
valores brutos de resseguro. No desenvolvimento das estimações considera-
-se a dedução do fluxo de sinistros a ocorrer constituído com base no histórico 
de sinistralidade, observada a frequência de sinistros e a velocidade de paga-
mento. Serão ainda deduzidas, as despesas alocáveis. O fluxo realista de sinis-
tros e despesas a ocorrer da PPNG é definido pelo fluxo mensal de prêmio ga-
nho apropriado da PPNG e líquido do custo de aquisição diferido, com a devida 
subtração dos sinistros gerados a partir da sinistralidade apuradas nos doze
últimos meses. A construção de um triângulo de “run off” com sinistros pagos, 
organizados por data de ocorrência x pagamento, para determinar o padrão de 
pagamentos e outro triângulo de “run off” pelo método dos sinistros incorridos 
para determinar o Sinistro Final Esperado permite a apuração da diferença en-
tre os sinistros finais esperados, por ano de ocorrência, e os sinistros pagos , 
que resultará nos sinistros a pagar. Foi utilizado como taxa de desconto o mo-
delo de estrutura de juros a termo com o indexador IGP-M desenvolvido pela
SUSEP. Para o cálculo das taxas mensais de desconto foi utilizada a tabela
constante na Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações, a qual define os parâ-
metros para a curva de títulos de acordo com o indexador da obrigação. A
PPNG constituída apresenta saldo suficiente para cobrir os riscos apurados no 
TAP e, portanto, não haverá constituição de PCC-PPNG em 31/12/2018. O flu-
xo de prêmios não registrados apresenta suficiência para cobrir o passivo téc-
nico da Seguradora. n) Outras provisões, ativos e passivos contingentes: 
Segundo o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
uma provisão contingente de natureza trabalhista, cível e tributária é reconhe-
cida quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resul-
tado de evento passado, cujo valor tenha sido estimado com segurança e que 
seja provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obri-
gação. Quando alguma destas características não é atendida, a Companhia

não reconhece uma provisão. As provisões são constituídas a partir de uma 
série de análises individualizadas dos processos administrativos e judiciais em 
curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando em um desem-
bolso futuro, efetuadas pelo departamento jurídico interno e pela assessoria 
jurídica externa da Seguradora. O aumento da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Eventuais con-
tingências ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas favo-
ravelmente à Companhia em caráter definitivo e quando a probabilidade de re-
alização do ativo seja provável. o) Apuração do resultado: O resultado é apu-
rado pelo regime contábil de competência e considera que a contabilização 
dos prêmios de seguros ocorre na data de emissão das apólices. Os prêmios 
de seguros e as correspondentes despesas de comercialização são reconhe-
cidos no resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco co-
berto. As receitas de prêmios de seguros são apropriadas ao resultado quando 
da emissão das respectivas apólices de seguro e diferidas para apropriação, 
em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio de 
constituição e reversão da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG). Os prê-
mios relativos aos contratos de resseguro são registrados como prêmios de 
resseguros cedidos no resultado do exercício pelo prazo médio esperado de 
vigência das apólices que participam dos respectivos contratos.
4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A ela-
boração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas con-
tábeis e o exercício de alto grau de julgamento da Administração da Companhia 
na utilização de determinadas políticas contábeis. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderá levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos fu-
turos. No processo de aplicação das práticas contábeis, a Administração fez os 
seguintes julgamentos, além daqueles que envolveram estimativas e premis-
sas, que tiveram os principais efeitos sobre os valores reconhecidos nas de-
monstrações contábeis. a) Avaliação de passivos de contratos de seguros: 
Conforme permitido pelo pronunciamento CPC 11 - Contratos de Seguro, a
Companhia aplicou as práticas contábeis adotadas no Brasil aos seus contra-
tos de seguro. Para contratos de seguro, as estimativas devem ser feitas para o 
custo final esperado dos sinistros avisados referente a sinistros judiciais (PSL) 
e dos sinistros incorridos, mas ainda não avisados (IBNR) na data do balanço. 
Pode levar um tempo considerável para estabelecer, com certeza, o custo fi-
nal dos sinistros e, para determinados tipos de apólices, os sinistros avisados 
(PSL) representam a maior parte da obrigação registrada no balanço. O custo 
final de sinistros a liquidar é estimado utilizando critérios matemáticos, confor-
me definido em Nota Técnica Atuarial. O comportamento histórico de sinistros é 
analisado com base nos anos das ocorrências, por ramo de seguro. A principal 
premissa considerada pelas referidas técnicas é de que a experiência passada 
sobre sinistros da Companhia pode ser utilizada para projetar sinistros futuros 
e assim, os custos finais dos sinistros. Desta forma, esses métodos extrapolam 
o comportamento de sinistros incorridos e pagos, custos médios por sinistro e 
número de sinistros com base no comportamento observado nos exercícios
anteriores e índices esperados de perdas. Julgamento qualitativo adicional é
utilizado para avaliar a extensão em que tendências passadas podem não se 
aplicar no futuro (por exemplo, para refletir ocorrências únicas, mudanças em 
fatores externos ou de mercado, como comportamentos do público em relação 
a sinistros, condições econômicas, níveis de inflação para sinistros, decisões 
judiciais e legislação, bem como fatores internos como composição de carteira, 
características da apólice e procedimentos para tratar de sinistros) de forma a 
determinar o custo final estimado de sinistros considerados possíveis e prová-
veis, levando em conta todas as incertezas envolvidas. b) Provisão para recu-
peração de ativos de seguros, cosseguros e resseguros: Essas provisões 
são fundamentadas em análise do histórico de perdas monitorado pela Admi-
nistração, sendo constituída em montante considerado suficiente para cobrir
as prováveis perdas na realização dos valores a receber relativos a operações 
com seguros, cosseguros e resseguros. Em 31 de dezembro de 2018 não hou-
ve indícios que os valores a receber não seriam recuperados. c) Vida útil dos 
ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos
imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre 
a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário
econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas es-
timativas de vida útil. d) Perda por redução ao valor recuperável de ativos
não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-
ção ou perda de seu valor recuperável. Sendo estas evidências identificadas
e, o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão
para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
e) Impostos: O imposto de renda e a contribuição social diferido no ativo são 
reconhecidos somente na extensão em que seja provável que existirá base
tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas 
e os prejuízos fiscais possam ser compensados. A recuperação do saldo dos 
impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for 
mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir
a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo
montante que se espera que seja recuperado. Julgamento significativo da Ad-
ministração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis 
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. f) Provi-
sões para contingências: A Seguradora está sujeita a reivindicações legais, 
cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das ativi-
dades de seus negócios, sendo que a avaliação dos riscos envolvidos envolve 
considerável julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, traba-
lhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado, é provável 
que uma saída de recursos envolvesse benefícios econômicos seja necessária 
para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante 
dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídi-
co, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas 
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os
resultados reais podem diferir das estimativas.
5. Gestão de risco de seguro e risco financeiro: a) Gestão de risco de se-
guro: O principal risco para a Seguradora nos contratos de seguro é o de que 
sinistros e pagamentos efetivos de indenizações a sua época não correspon-
dam às expectativas. Isso é influenciado pela frequência dos sinistros, gravida-
de dos sinistros, indenizações efetivamente pagas e históricos de sinistros de 
longo prazo. Desta forma, o objetivo da Companhia é o de assegurar a dispo-
nibilidade de reservas suficientes para cobrir esses passivos. A exposição de 
risco acima é reduzida por meio de mecanismos de pulverização da carteira 
de contratos de seguros. A qualidade dos riscos está diretamente relaciona-
da ao critério de seleção e a implementação de diretrizes sob a estratégia de 
subscrição. A Companhia adquire resseguro como parte do seu programa de 
redução de riscos. Resseguro cedido é colocado em bases proporcionais. O 
plano de resseguro contratado compreende resseguro de excedente de res-
ponsabilidade. Coberturas contratadas para reduzir a exposição da Segurado-
ra e permitir a homogeneidade da carteira de clientes. Os valores a recuperar 
junto as resseguradoras estão estimados de forma consistente com a provi-
são para sinistros a liquidar, de acordo com os contratos de resseguro. Apesar 
de a Companhia apresentar contratos de resseguro, não está isenta das suas 
obrigações diretas frente aos detentores de apólices, existindo assim uma ex-
posição de crédito em relação ao seguro cedido, na extensão em que cada 
resseguradora não possa satisfazer suas obrigações assumidas por força dos 
contratos de resseguro. Para a gestão dos riscos de seguros, a Companhia 
mantém políticas, processos e procedimentos operacionais para avaliação de 
riscos no ramo em que opera (Pessoas). A política de subscrição, que é de 
responsabilidade da Diretoria Técnica, norteia a tomada de decisões, as ações 
e os procedimentos adotados na subscrição de riscos da carteira. Os parâme-
tros adotados para a elaboração de orçamento e definição das metas (produ-
ção, comissionamento, sinistralidade, resultado industrial, entre outros), são 
atingíveis e sustentáveis, condizentes com a estrutura da Companhia visando 
a geração de lucros estáveis e contínuos. A política de subscrição define os 
critérios que embasam a subscrição de riscos elencando os riscos declináveis, 
condições de elegibilidade dos segurados e limites de capital para contratação. 
A Companhia subscreve riscos nos ramos “vida”, “acidentes pessoais”, “desem-
prego/perda de renda” e “funeral”, considerando fatores técnicos de risco como 
renda, doenças pré-existentes, profissões de risco entre outros, que permitam 
a empresa traçar o perfil do risco quando da subscrição, tanto para proponente 
pessoa jurídica (estipulante de contratação coletiva), como para proponente 
pessoa física. Para fins de precificação dos riscos da carteira são adotadas 
como referências a composição tarifária, tabelas e carregamentos previstos 
em Nota Técnica Atuarial, eventualmente ajustada às características particu-
lares de cada risco analisado, incluindo experiência histórica de sinistros, re-
sultado industrial e custo de resseguro. A política de subscrição é suportada 
pela norma de subscrição de riscos da carteira e manuais internos de proce-
dimentos de subscrição, documentos formalmente aprovados e revisados se-
mestralmente, devidamente divulgados através de meios eletrônicos a todas 
as alçadas envolvidas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a Seguradora 
possuía as seguintes importâncias seguradas:

31/12/2018

Ramo Bruta de resseguro
Líquida de 
resseguro

Funeral 926.143 926.143
Acidentes pessoais 7.789.931 6.759.517
Desemprego/ perda de renda 12.858 12.858
Vida 2.805.832 2.486.822
Totais 11.534.764 10.185.340

31/12/2017

Ramo Bruta de resseguro
Líquida de 
resseguro

Funeral 772.883 772.883
Acidentes pessoais 6.534.950 5.774.606
Desemprego/ perda de renda 11.303 11.303
Vida 2.574.510 2.305.317
Totais 9.893.646 8.864.109
b) Teste de sensibilidade das atividades operacionais: Para efeito de teste 
de sensibilidade, foram utilizadas premissas que alteraram as estimativas de
sinistros, despesas de comercialização e os valores de prêmios emitidos até
dezembro de 2018. Utilizamos projeções de obrigações contratuais originadas 
nos períodos anteriores à data base do estudo, bem como os prêmios emitidos 
até 31 de dezembro de 2018. Na redução dos prêmios emitidos, consideramos 
uma variação de -5%. No agravamento do sinistro, consideramos uma variação 
de +5% nos sinistros dos contratos com riscos ocorridos. No aumento das des-
pesas de comercialização, os valores percebidos foram agravados em +5%. As 
variações foram obtidas com base na evolução da receita emitida, despesa de 
comercialização e sinistro retido dos ramos funeral, acidentes pessoais, de-
semprego/perda de renda e vida. Os resultados destas análises são utilizados 
para mitigação de riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados 

e sobre o patrimônio líquido da Companhia em condições normais e em con-
dições agravadas. Esses testes levam em consideração cenários históricos e 
têm seus resultados utilizados no processo de planejamento e decisão.

Efeitos
Variável operacional (Inclui DPVAT) R$ % Resultado % PL
Cenário 1 - sinistros (aumento 5%) (707) (3,74) (1,45)
Cenário 2 - prêmios emitidos (redução 5%) (2.963) (15,69) (6,07)
Cenário 3 - despesas de comercialização
  (aumento 5%) (1.112) (5,89) (2,28)
c) Gestão de riscos financeiros: Os detalhamentos dos controles estão des-
critos no contexto de cada risco. Por recursos financeiros, entende-se todo re-
curso monetário em moeda nacional ou aplicação em instituição financeira.
Por Títulos e Valores Mobiliários, entende-se toda forma de aplicação de re-
curso financeiro legalmente instituído. Os parâmetros básicos contemplam as 
análises dos cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo 
observadas as expectativas de evolução das taxas de juros, inflação, câmbio e 
crescimento da economia. As Gestões de Riscos de Investimentos Financeiros 
estão definidas como segue: Risco de crédito: Consiste na possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte, de
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Com o objetivo 
de mitigar o risco de crédito, os ativos garantidores das reservas técnicas da
Seguradora são compostos integralmente de títulos públicos do governo fede-
ral, que ocupam a mais alta posição de confiabilidade do mercado financeiro. 
Já os ativos livres foram alocados em fundo exclusivo e são monitorados men-
salmente pela área de Controladoria através das agências classificadoras de 
risco. As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado 
por agências classificadoras de riscos internacionais.
Composição da carteira
  por classe e categoria
    contábil (exclui
       DPVAT)

“FITCH, Moodys ou S&P 
(ratings similares)”

Sem 
rating/ 
títulos 

públicos TotalAAA
AA+ /

AA / AA-
A+ /

A / A-
Outras 
classif.

I. Títulos para
negociação

Fundo Exclusivo (*) 4.942 4.070 367 1.774 30.507 41.660
II. Títulos mantidos

até o vencimento
Títulos Públicos (LFTs) – – – – 23.170 23.170
Total 4.942 4.070 367 1.774 53.677 64.830
(*)Divide-se em renda fixa, multimercado e renda variável, conforme demons-
trado na nota explicativa 6.
Risco de mercado: Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutua-
ção desfavorável do valor de ativos. Além do Stress Test, o controle do Risco de 
Mercado é baseado no modelo VAR (Value at Risk) paramétrico, especificado 
com nível de confiança de 99% dado um horizonte de tempo de um dia, que 
demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, metodologia esta 
aplicada aos ativos da empresa, conforme tabela a seguir:
Ativo VaR - Value at Risk
FIC Institucional R$ 87 0,21%
LFT R$ 0 0,00%
Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabe-
la abaixo, baseados em cenário disponibilizado pela Bolsa de Mercadorias e 
Futuros (BM&F).

Classe Premissa
Saldo em 

31/12/2018

Estima-
do em 

31/12/2018

Variação 
no resul-

tado antes 
dos           

impostos

Varia-
ção

no PL
I. Títulos para
negociação

Fundo Exclusivo

FIC Institucional

Cenário 
Stress Test 
BMF2 41.660 40.966 (694) (402)

II. Títulos
mantidos até
o venci-

           mento

Letras Financeiras
  do Tesouro

Cenário 
Stress Test 
BMF2 23.170 23.170 – –

Total geral 64.830 64.136 (694) (402)
Risco de liquidez: Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz 
de responder aos seus compromissos de pagamentos e em prazo determina-
do. O gerenciamento de risco de liquidez deve prever um adequado sistema de 
controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos para o cumprimento 
das obrigações financeiras. É mantida uma reserva com o objetivo de atender 
as necessidades de caixa de curto prazo, como forma de mitigar o risco de 
liquidez. Esta reserva visa garantir o pagamento das despesas operacionais, 
no caso da ocorrência de eventos que comprometam o fluxo de caixa, por esse 
motivo, a Companhia mantém pelo menos 10% de seus ativos livres em apli-
cações de liquidez imediata. O atual nível de liquidez imediata é de 74,02%. Os 
seguros comercializados pela Companhia têm vigência anual, desta forma a 
expectativa de recebimentos de prêmios de seguro está limitada a um ano. Os 
créditos relativos a operações de resseguro são realizados com prazo médio 
de seis meses. A tabela a seguir apresenta os ativos e passivos financeiros 
detidos pela Companhia classificados segundo os prazos de vencimento con-
tratuais dos fluxos de caixa.

31/12/2018
Sem 

venci-
mento

Até 01 
ano

Acima 
de 01 

ano Total
Ativo (exclui DPVAT)
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de
  renda fixa 29.845 – – 29.845
Quotas de fundos de investimentos
  multimercado 9.669 – – 9.669
Quotas de fundos de investimentos de
  renda variável 2.146 – – 2.146
Letras financeiras do tesouro - LFT – – 23.170 23.170
Créditos das operações com seguros e
  resseguros – 2.889 – 2.889
Ativos de resseguros - provisões técnicas – 597 – 597
Títulos e créditos a receber – 525 1.520 2.045
Total ativo 41.660 4.011 24.690 70.361
Passivo (exclui DPVAT)
Provisões técnicas - seguros – 12.751 – 12.751
Contas a pagar – 16.826 245 17.071
Débitos das operações com seguros – 1.004 – 1.004
Outros débitos (provisões judiciais) – – 1.257 1.257
Total passivo – 30.581 1.502 32.083

31/12/2017
Sem 

venci-
mento

Até 01 
ano

Acima 
de 01 
ano Total

Ativo (exclui DPVAT)
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de
  renda fixa 26.774 – – 26.774
Quotas de fundos de investimentos
  multimercado 10.670 – – 10.670
Quotas de fundos de investimentos de renda
  variável 1.509 – – 1.509
Letras financeiras do tesouro - LFT – 12.524 13.507 26.031
Créditos das operações com seguros e
  resseguros – 2.598 – 2.598
Ativos de resseguros - provisões técnicas – 780 – 780
Títulos e créditos a receber – 487 1.428 1.915
Total ativo 38.953 16.389 14.935 70.277
Passivo (exclui DPVAT)
Provisões técnicas - seguros – 12.067 – 12.067
Contas a pagar – 13.975 231 14.206
Débitos das operações com seguros – 821 – 821
Depósitos de terceiros – 139 – 139
Outros débitos (provisões judiciais) – – 835 835
Total passivo – 27.002 1.066 28.068
6. Aplicações em títulos e valores mobiliários
a) Classificação por categoria e faixa de vencimento

31/12/2018
Sem

venci-
mento

Até 12 
meses

Acima 
de 12 

meses
Valor

contábil

Valor
merca-

do %

Taxa 
de Ju-

ros
l. Títulos para
negociação 
Quotas de fundos
de investimentos
de renda fixa -

      DPVAT 21.809 – – 21.809 21.809 25,17%
Pós 

fixado
Fundo exclusivo
Quotas de fundos
  de investimentos
      de renda fixa 29.845 – – 29.845 29.845 34,45%

Pós 
fixado

Quotas de fundos
   de  investimentos
        multimercado 9.669 – – 9.669 9.669 11,16%

Pós 
fixado

Quotas de fundos
  de investimentos
     de renda variável 2.146 – – 2.146 2.146 2,48%

Pós 
fixado

II. Títulos manti-
      dos até o
           vencimento
Letras financeiras
   do tesouro - LFT – – 23.170 23.170 23.164 26,74% Selic
Total geral 63.469 – 23.170 86.639    86.633 100,00% co
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31/12/2017
Sem

venci-
mento

Até 12 
meses

Acima 
de 12 

meses
Valor

contábil

Valor
merca-

do %

Taxa 
de Ju-

ros
l. Títulos para

negociação
Quotas de fundos
de  investimentos
de  renda fixa -
DPVAT 18.341 – – 18.341 18.341 22,00%

Pós 
fixado

Fundo exclusivo
Quotas de fundos
de investimentos
     de renda fixa 26.774 – – 26.774 26.774 32,13%

Pós 
fixado

Quotas de fundos
   de investimentos
      multimercado 10.670 – – 10.670 10.670 12,80%

Pós 
fixado

Quotas de fundos
  de investimentos
    de renda variável 1.509 – – 1.509 1.509 1,81%

Pós 
fixado

II. Títulos manti-
dos  até o venci-
   mento
Letras financeiras
do  tesouro - LFT – 12.524 13.507 26.031 26.030 31,26% Selic

Total geral 57.294 12.524 13.507 83.325 83.324 100,00%
O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com
base nos valores divulgados pelos Administradores dos fundos nos quais a
Seguradora aplica seus recursos. Os títulos públicos federais, classificados
na categoria “mantidos até o vencimento”, foram contabilizados pela curva
do papel.  A Companhia tem capacidade financeira suficiente para liquidar
os títulos classificados como “mantidos até o vencimento” nas datas finais
acordadas nos contratos de aquisição.
b) Movimentação das aplicações financeiras
Movimentação
  das Aplica-
    ções
   Financeiras
    (Exclui 
       DPVAT)

Saldo em
31/12/2017

Aplica-
çõesResgates

Venci-
mento

Rentabi-
lidade

Saldo em
31/12/2018

l. Títulos para
negociação

Fundo
exclusivo

FIC Institucional 38.953 71.365 (70.900) – 2.242 41.660
II. Títulos

mantidos até
o vencimento

Títulos
   Públicos
Letras finan-
  ceiras  do
    tesouro
     nacional - LFT 26.031 8.411 – (12.693) 1.421 23.170
Total geral 64.984 79.776 (70.900) (12.693) 3.663 64.830
Movimentação
  das Aplica-
ções  Finan-
ceiras
   (Exclui
       DPVAT)

Saldo em
31/12/2016

Aplica-
çõesResgates

Venci-
mento

Rentabi-
lidade

Saldo em
31/12/2017

l. Títulos para
negociação
Fundo exclu-
   sivo
FIC Institucional 26.693 47.700 (37.950) – 2.510 38.953
II. Títulos

mantidos até
o vencimento

Títulos
  Públicos
Letras financei-
   ras do tesouro
    nacional - LFT 23.672 – – – 2.359 26.031
Total geral 50.365 47.700 (37.950) – 4.869 64.984
c) Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos
financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação.
Os níveis foram definidos como se segue:  Nível 1: títulos com cotação em
mercado ativo.

31/12/2018  31/12/2017
Nível 1 Total Nível 1 Total

Títulos para negociação 63.469 63.469 57.294 57.294
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de
   renda fixa 29.845 29.845 26.774 26.774
Quotas de fundos de investimentos
    multimercado 9.669 9.669 10.670 10.670
Quotas de fundos de investimentos de renda
    variável 2.146 2.146 1.509 1.509
Quotas de fundos de investimentos de renda
    fixa -  DPVAT 21.809 21.809 18.341 18.341
Títulos mantidos até o vencimento 23.170 23.170 26.031 26.031
Letras financeiras do tesouro - LFT 23.170 23.170 26.031 26.031
Total geral 86.639 86.639 83.325 83.325
7. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil (BACEN)
por meio da Resolução nº 4.444/2015 e alterações, e a SUSEP por meio da
Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações, regulamentaram as normas para
a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte das
sociedades seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes coberturas
(Incluem DPVAT):

31/12/2018 31/12/2017
Provisões técnicas - seguros 34.544 30.384
(–) Provisões técnicas - resseguros (597) (780)
Total a ser coberto 33.947 29.604
Ativos totais (aplicações)
Ativos garantidores 44.979 31.848
Excedente de Cobertura 11.032 2.244
A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pelo Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e pela Central de Custódia e 
Liquidação de Títulos (CETIP) ou por instituições financeiras credenciadas.
8. Créditos das operações com seguros e resseguros

31/12/2018 31/12/2017
Prêmios a receber de segurados 2.363 2.692
(–) Redução ao valor recuperável para riscos
   de crédito (61) (571)
Operações com resseguradoras 181 363
Outros créditos operacionais 406 114
Total 2.889 2.598
Aging de prêmios a receber de segurados 31/12/2018 31/12/2017
Prêmios a vencer 425  809 
De 1 a 30 dias 123 112
De 31 a 60 dias 1 345
De 61 a 90 dias 300 351
De 121 a 180 dias 1 1
Prêmios vencidos 1.938 1.883
De 1 a 30 dias 1.883 1.326
De 31 a 60 dias 7 21
De 61 a 90 dias 2 27
De 91 a 120 dias 4 32
De 121 a 180 dias 1 25
De 181 a 365 dias 7 117
Superior a 365 dias 34 335
Prêmios pendentes 2.363 2.692
Movimentação dos prêmios a receber
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2016 2.073
(+) Prêmios emitidos líquidos 135.108
(–) Recebimentos (134.489)
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2017 2.692
(+) Prêmios emitidos líquidos 157.943
(–) Recebimentos (158.272)
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2018 2.363
Movimentação da redução ao valor recuperável para riscos de crédito
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
No início do exercício (571) (432)
Constituições (1.780) (5.874)
Baixas 2.290 5.735
No final do exercício (61) (571)
9. Ativos de resseguros e retrocessão - provisões técnicas

31/12/2018 31/12/2017
Prêmios de resseguros das apólices emitidas 47 38
Sinistros administrativos pendentes de pagamentos 227 326
Sinistros judiciais pendentes de pagamentos 272 299
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados -
    IBNR 33 94
Provisão de despesas relacionadas 18 23
Total 597 780
10. Custos de aquisição diferidos: Compreende os custos com despesas
de comissão relativos à comercialização de suas apólices de seguros com
apropriação ao resultado das despesas realizadas.

31/12/2018 31/12/2017
Saldo inicial 1.060 917
Constituição 13.600 11.847
Realização (13.440) (11.704)
Saldo final 1.220 1.060
11. Créditos tributários e previdenciários

31/12/2018 31/12/2017
Créditos temporários diferidos sobre diferenças
  temporárias:
Redução ao valor recuperável para riscos de crédito 24 207
Provisões judiciais 565 375
Total 589 582
Os créditos tributários oriundos de diferenças temporárias decorrem 
substancialmente de provisões judiciais, ficando o prazo de sua realização 

condicionado ao desfecho das ações em andamento. O reconhecimento 
dos créditos tributários está fundamentado em estudo técnico que 
considera, dentre outras variáveis, o histórico de rentabilidade e projeções 
orçamentárias, no qual aponta a geração de lucros tributáveis futuros, o que 
permitirá a realização destes créditos no período de até 10 (dez) anos.
12. Imobilizado

31/12/2018
Taxa 

anual de 
depre-
ciação Custo

Depre-
ciação 

acumu-
lada

Valor
Líquido 31/12/2017

Equipamentos de informá-
   tica e telecomunicações 20% 2.896 (2.027) 869 875
Refrigeração 20% 268 (134) 134 154
Móveis, máquinas e
   utensílios 10% 1.909 (1.119) 790 960
Veículos 20% 3.654 (2.006) 1.648 1.326
Benfeitorias em imóveis de
  terceiros 20% 7.368 (3.861) 3.507 4.401
Outras imobilizações – – – 5
Imobilizações em curso 61 – 61 46
Total 16.156 (9.147) 7.009 7.767

Taxa 
anual 
de de-

precia-
ção 31/12/2017

Aquisi-
ções Baixas

Depre-
cia-

ções 31/12/2018
Equipamentos de
  informática e
   telecomunicações 20% 875 363 (8) (361) 869
Refrigeração 20% 154 6 – (26) 134
Móveis, máquinas
   e utensílios 10% 960 4 (3) (171) 790
Veículos 20% 1.326 745 – (423) 1.648
Benfeitorias em
  Imóveis de
    Terceiros 20% 4.401 – – (894) 3.507
Outras
    imobilizações 5 – (5) – –
Imobilizações em
  curso 46 15 – – 61
Total 7.767 1.133 (16) (1.875) 7.009

Taxa 
anual 
de de-

precia-
ção 31/12/2016

Aquisi-
ções Baixas

Depre-
cia-

ções 31/12/2017
Equipamentos de 
  informática e
   telecomunicações 20% 904 330 (2) (357) 875
Refrigeração 20% 170 9 – (25) 154
Móveis, máquinas
   e utensílios 10% 1.150 – (1) (189) 960
Veículos 20% 1.221 695 (74) (516) 1.326
Benfeitorias em
  Imóveis de
    Terceiros 20% 5.292 5 – (896) 4.401
Outras
   imobilizações 5 – – – 5
Imobilizações em
  curso – 46 – – 46
Total 8.742 1.085 (77) (1.983) 7.767
13. Intangível

31/12/2018 31/12/2018
Taxa anual de
amortizaçãoCusto

Aquisi-
ções

Amorti-
zações

Valor
Líquido

Valor
Líquido

Software 20% 1.624 119 (538) 1.205 1.624

Marcas e

  patentes 13 – – 13 13

Sistema em

  desenvolvimento – 139 – 139 –

Total 1.637 258 (538) 1.357 1.637

14. Passivos de contratos de seguros
Provisão bruta de Parcela Seguros (-) resseguros -

seguros e resseguros resseguro provisão líquida
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Funeral
Provisões de prêmios não ganhos 4.163 3.529 – – 4.163 3.529
Sinistros a liquidar - administrativo 2.581 2.409 – – 2.581 2.409
Sinistros a liquidar - judicial 74 51 – – 74 51
Sinistros ocorridos e não avisados 423 394 – – 423 394
Provisões de despesas relacionadas 7 3 – – 7 3
Sinistros ocorridos e não avisados - PDR 3 1 – – 3 1
Subtotal 7.251 6.387 – – 7.251 6.387
Acidentes pessoais
Provisões de prêmios não ganhos 454 400 (16) (12) 438 388
Sinistros a liquidar - administrativo 241 284 (9) (59) 232 225
Sinistros a liquidar - judicial 52 55 (29) (29) 23 26
Sinistros ocorridos e não avisados 17 19 (3) (7) 14 12
Provisões de despesas relacionadas 6 4 (2) (1) 4 3
Sinistros ocorridos e não avisados - PDR – 1 – – – 1
Subtotal 770 763 (59) (108) 711 655
Desemprego/perda de renda
Provisões de prêmios não ganhos 24 22 – – 24 22
Subtotal 24 22 – – 24 22
Vida
Provisões de prêmios não ganhos 1.841 1.677 (31) (26) 1.810 1.651
Sinistros a liquidar - administrativo 2.163 2.482 (218) (267) 1.945 2.215
Sinistros a liquidar - judicial 472 443 (243) (270) 229 173
Sinistros ocorridos e não avisados 182 249 (30) (87) 152 162
Provisões de despesas relacionadas 45 41 (16) (21) 29 20
Sinistros ocorridos e não avisados - PDR 3 3 – (1) 3 2
Subtotal 4.706 4.895 (538) (672) 4.168 4.223
DPVAT
Sinistros a liquidar - administrativo 455 423 – – 455 423
Sinistros a liquidar - judicial 1.904 1.972 – – 1.904 1.972
Sinistros ocorridos e não avisados 19.343 15.819 – – 19.343 15.819
Outras provisões técnicas 91 103 – – 91 103
Subtotal 21.793 18.317 – – 21.793 18.317
Total geral 34.544 30.384 (597) (780) 33.947 29.604
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Demonstração da composição das provisões técnicas por ramo
Provisões de prêmios (PPNG + PPNG-RVNE +
  OPT) líquido de resseguros (exclui DPVAT) 31/12/2018 31/12/2017
Provisões de prêmios inicial 5.590 4.792
(+) Prêmios emitidos 175.543 151.260
(+)/ (–) Prêmios vigentes e não emitidos 2 (42)
(–) Cancelamentos e restituições (18.194) (16.687)
(–) Prêmios resseguro cedido (1.177) (2.102)
(–) Prêmios ganhos no período (155.329) (131.631)
Provisões de prêmios final 6.435 5.590
Provisões de sinistros ocorridos e
  não-avisados – IBNR (exclui DPVAT) 31/12/2018 31/12/2017
IBNR Inicial 662 580
(+) Sinistros ocorridos 43.412 37.332
(-) Sinistros avisados e ocorridos do mês (38.379) (32.657)
(-) Sinistros avisados e ocorridos meses
  anteriores (5.073) (4.593)
IBNR final 622 662
Provisões de sinistros a liquidar
  (exclui DPVAT) 31/12/2018 31/12/2017
PSL inicial 5.724 6.875
(+) Sinistros avisados e ocorridos do mês 45.255 37.517
(+) Sinistros avisados e ocorridos meses
  anteriores 6.764 5.690
(+)/ (-) Reavaliação de estimativa (433) (365)
(-) Sinistro pago (42.642) (36.537)
(-) Encerrados (11.196) (9.396)
(+) Reativação 2.111 1.940
PSL final 5.583 5.724
Provisões de sinistros ocorridos e não
  avisados - IBNR PDR 31/12/2018 31/12/2017
IBNR PDR inicial 5 10
(+) Despesas ocorridas 397 285
(-) Despesas avisadas e ocorridas no mês (79) (36)
(-) Despesas avisadas e ocorridas em meses 
anteriores (317) (254)
IBNR PDR Final 6 5
Provisões de despesas relacionadas - PDR 31/12/2018 31/12/2017
PDR inicial 48 90
(+) Despesas ocorridas 416 322
(+)/ (-) Despesas ajustadas 37 (5)
(-) Despesas pagas (403) (300)
(-) Despesas encerradas (40) (59)
PDR Final 58 48
14.1. Desenvolvimento de sinistros: A tabela de desenvolvimento dos 
sinistros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos sinistros pagos, dos 
sinistros pendentes e dos sinistros ocorridos e não avisados da Companhia, 
com exceção dos saldos relacionados ao DPVAT, para cada ano de ocorrência, 
conforme segue:  A 1ª tabela demonstra os sinistros acumulados pagos até a 
data base, para cada ano de ocorrência;  a 2ª tabela demonstra a estimativa 
acumulada de sinistros incorridos, ou seja, inclui os sinistros pendentes de 
pagamento (PSL) e os sinistros ocorridos e não avisados (IBNR), para cada 
ano de ocorrência e em cada Balanço Patrimonial encerrado ao final de cada 
exercício, adicionados dos sinistros acumulados pagos até a data avaliada; 
 a tabela de desenvolvimento apresentada contempla a movimentação da 

Companhia, em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.
Sinistros pagos acumulados

Ano de ocorrência 2014 2015 2016 2017 31/12/2018
Pagos no ano 16.631 20.921 26.805 30.366 36.901
Pagos até um ano após 18.966 24.474 30.613 34.625 –
Pagos até dois anos após 19.133   24.762 30.824 – –
Pagos até três anos após 19.271 24.877 – – –
Pagos até quatro anos após 19.331 – – – –
Sinistros pagos acumulados 19.331 24.877 30.824 34.625 36.901

Estimativa dos sinistros incorridos 
acumulados

Ano de ocorrência 2014 2015 2016 2017 31/12/2018
Estimativa do ano 22.309 28.979 36.424 41.266 50.642
Estimativa um ano após 22.360 29.122 36.549 41.445 –
Estimativa dois anos após 22.371 29.123 36.602 – –
Estimativa três anos após 22.392 29.121 – – –
Estimativa quatro anos após 22.398 – – – –
Estimativa dos sinistros
  incorridos acumulados 22.398 29.121 36.602 41.445 50.642
Passivo dos contratos de
  seguros na data base de
    31/12/2018
Estimativa atual de suficiência (89) (142) (178) (179) N/A
% suficiência da provisão
   líquida inicial (0,40%) (0,49%) (0,49%) (0,43%) N/A
Os resultados encontrados para cada ano de ocorrência dos sinistros 
demonstram que as provisões técnicas constituídas no Balanço Patrimonial 

encerrado ao final de cada exercício estão adequadas, uma vez que não 
resultaram em déficits técnicos quando comparados com os valores 
efetivamente liquidados ou reavaliados nos anos posteriores. Os resultados 
apresentados nas tabelas de desenvolvimento dos sinistros são líquidos das 
parcelas dos sinistros recuperáveis de terceiros em operações de resseguro, 
visto que as provisões brutas passaram a ser constituídas pela Seguradora 
somente a partir de janeiro de 2009, com a alteração da Resolução CNSP nº 
162/2006, revogada pela Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações.
15. Provisões judiciais: a) Descrição resumida das principais ações:
Fiscais: No âmbito fiscal, a Sinaf Previdencial Cia de Seguros tem apenas um 
processo, figurando no polo ativo da Companhia, como segue: 1) Contestação
à exigibilidade de débitos a título de contribuição ao PIS relativo ao período
de junho de 1994 a junho de 1997, no montante de R$ 89, os quais já foram
integralmente depositados e iniciados discussão por meio de Embargos à
Execução. Para este processo, a probabilidade de perda é possível. Cíveis: 
Existem 354 processos de natureza cível que estão em diversas fases
de tramitação. Estes processos envolvem principalmente a discussão de
pagamentos de sinistros. Para fazer em face de eventuais perdas que possam 
resultar da resolução final desses processos, foi constituída provisão para
os casos classificados com probabilidade de perda provável, a qual está
registrada nas rubricas “Reservas Técnicas” no montante de R$ 598 (R$ 548
em 31 de dezembro 2017) e “Outros Passivos Contingentes - Contingências
Cíveis”, no montante de R$ 1.257 (R$ 835 em 31 de dezembro de 2017).
Trabalhistas: As ações trabalhistas referem-se a reclamações movidas por ex-
prestadores de serviço ou ex-empregados de empresas que prestam serviço
à Sinaf Previdencial Cia de Seguros. Eles pretendem que seja declarada a
responsabilidade solidária da sociedade Seguradora por ser ela tomadora dos 
serviços das empresas reclamadas. Como o pedido contra a Sinaf Previdencial 
Cia de Seguros versa sobre a responsabilidade solidária, a probabilidade de
perda é remota. b) Detalhamento das provisões para contingências por
probabilidade de perda

Contingências cíveis
31/12/2018 31/12/2017

Probabilidade
  de perda Quantidade

Valor 
reclamado

Valor
provisionado

Valor
provisionado

Provável 163 5.463 1.257 835
Possível 191 6.563 – –
Total 354 12.026 1.257 835
A Companhia provisiona os valores estimados por seus advogados 
externos. De acordo com os históricos de perdas, os advogados julgam 
que o pagamento real gira entre 5% e 10% dos valores reclamados. 
c) Movimentação das provisões judiciais cíveis (Exclui tributárias)
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
No início do exercício 835 1.024
Constituições/ reversões 387 (174)
Liquidações (516) (387)
Atualizações 551 372
No final do exercício 1.257 835
d) Movimentação dos Depósitos Judiciais
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
No início do exercício 846 1.393
Constituições 39 7
Liquidações (8) (665)
Atualizações 54 111
No final do exercício 931 846
16. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 e
2017, o capital social, autorizado, subscrito e integralizado da Seguradora,
é composto de 1.221.474.877 ações, sendo 1.057.556.792 ações ordinárias
e 163.918.085 ações preferenciais, por lote de mil, composto como segue:

Participação
SINAF Participações S.A. 92,975%
Outros acionistas 7,025%

100,00%
b) Aumento do capital social: Em 6 de novembro de 2017, os Acionistas
da Companhia deliberaram em Assembleia Geral Extraordinária um
aumento do capital social no valor de R$ 2.485.000,00 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco milhões), totalizando R$ 23.208.022,66
(vinte e três milhões, duzentos e oito mil, vinte e dois reais e sessenta e
seis centavos), cujo ato societário foi aprovado pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, conforme Portaria nº 874 de 08 de maio
de 2018, publicada em 09 de maio de 2018, no Diário Oficial da União. 
c) Reservas: As reservas de lucros são compostas pela reserva legal
constituída pelo valor correspondente a 5% do lucro do exercício e o restante 
é destinado para reserva de lucros. O montante da reserva de lucros que 
ultrapassou o valor do capital social terá sua destinação deliberada pela 
Assembleia Geral durante o exercício de 2019, conforme Artigo 199 da Lei 
das Sociedades por Ações. d) Dividendos: Os acionistas têm direito a um 
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício ajustado a forma da 
Lei das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a 
Administração propôs a distribuição do lucro do exercício calculado como 
segue:
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Descrição 31/12/2018 31/12/2017   
Lucro líquido do exercício 18.886 16.130
Constituição da reserva legal (945) (806)
Lucro base para determinação dos dividendos 17.941 15.324
Dividendos mínimos obrigatórios sobre o lucro
  base - 25% 4.485 3.831
Dividendos adicionais propostos 10.065 11.493
Constituição da reserva de retenção de lucros 3.391 –

Em 31 de março de 2018, foi aprovada, através de Ata de Assembleia Geral 
Ordinária, a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios no valor de 
R$ 3.831 e dos dividendos adicionais no valor de R$ 11.493, bem como a 
reversão de parte da reserva de lucros dos exercícios anteriores no valor 
de R$ 7.829. Totalizando assim a distribuição de R$ 23.153 a serem pagos 
como dividendos aos Acionistas da Companhia. Entretanto, até a presente 
data ocorreu o pagamento efetivo de R$ 21.526, restando um saldo a pagar 
a acionistas minoritários daquele montante de R$ 1.627.
e) Detalhamento do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Capital Mínimo 
Requerido (CMR)

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 48.792 53.713
1. Ajustes contábeis
1.1 (-) Participação em sociedades financeiras
  e não financeiras - nacionais ou no exterior (155) (155)
1.2 (-) Despesas antecipadas (120) (120)
1.3 (-) Ativos intangíveis (1.357) (1.637)
Total dos ajustes contábeis (1.632) (1.912)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO SUBTOTAL 47.160 51.801
2. Ajustes associados à variação dos valores
econômicos

2.1 (+/-) Diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos ativos financeiros mantidos
até o vencimento (3) –

2.2 (+) Superávit de fluxos de prêmios/
contribuições não registrados apurado no TAP 86 –

2.3 (+) Superávit entre as provisões exatas
constituídas e o fluxo realista de prêmios/

    contribuições registradas utilizado no cálculo
       da PCC   79 –
Total dos Ajustes associados à variação dos
   valores econômicos (2.1 + 2.2 + 2.3) 162 –
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) 47.322 51.801
3. Capital Base 4.000 4.000
4. Capital de Risco (ii) 36.177 30.538
Capital de risco de subscrição - CAS (i) 34.909 29.542
Capital de risco de mercado - CRM (i) 1.283 906
Capital de risco de crédito - CAC (i) 921 667
Capital de risco operacional 451 410
Benefício da diversificação (1.387) (987)
CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR, maior
entre 3 e 4) 36.177 30.538

(+) PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) 47.322 51.801
(-) CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR) 36.177 30.538
Suficiência de capital - R$ 11.145 21.263
Suficiência de capital (% do CMR) 30,81% 69,63%
(i) Os cálculos para os valores apurados em 31 de dezembro de 2018 e
em 31 de dezembro de 2017 estão de acordo com a Resolução CNSP nº 
321/2015 e alterações. (ii) O índice de liquidez do Ativo em Relação ao 
Capital de Risco em 31 de dezembro de 2018 é de 30,44%. O valor mínimo 
definido pela Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações é de 20%.
17. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a
contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, 
estão reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto 
de renda e de contribuição social, como se segue:

31/12/2018 31/12/2017
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos e
  participações 35.665 35.665 30.631 30.631
Participação sobre o resultado (1.796) (1.796) (1.633) (1.633)
Subtotal 33.869 33.869 28.998 28.998
Alíquota nominal 25% 20% 25% 20%
Impostos à alíquota nominal (8.467) (6.774) (7.250) (5.800)
Parcela de dedutibilidade 240 11 205 6
Despesas de imposto de renda
  e contribuição social correntes (8.227) (6.763) (7.045) (5.794)
Despesas de imposto de renda
  e contribuição social diferidos 4 3 (16) (13)
Impostos a alíquota efetiva (8.223) (6.760) (7.061) (5.807)

Aos Acionistas e Administradores da SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS. Examinamos as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacio-
nados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção da SINAF PREVIDEN-
CIAL CIA. DE SEGUROS (Sociedade), em 31 de dezembro de 2018, elaborados sob a responsabilidade de sua Ad-
ministração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com 
as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A auditoria atuarial da carteira de seguros DPVAT 
não faz parte da extensão do trabalho do atuário independente da Sociedade, como previsto no Pronunciamento 
aplicável a auditoria atuarial independente. Responsabilidade da Administração. A Administração da Sociedade é 
responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos 
créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites 
de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou 
serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários independentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-
nião sobre os itens auditados, relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com base em nossa auditoria 
atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes 
princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a 
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas 
e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacio-
nados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os controles internos 
da Sociedade são relevantes para planejar os procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circuns-
tâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opi-
nião. Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras 
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos li-
mites de retenção da Sociedade em 31 de dezembro de 2018 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
Outros assuntos. No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de 
distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados 
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atu-
arial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos 
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedi-
mentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que 
serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles enca-
minhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes 
ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.
AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial Ltda. Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, Conjunto 1307 - 
08710-460, Mogi das Cruzes, São Paulo. CNPJ n° 71.588.495/0001-60 - CIBA nº 080.
Magali Rodrigues Zeller - Atuária - MIBA n° 687.

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

DIRETORIA
Diretor Presidente - Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor Administrativo Financeiro - Marcelo Domingues Salustiano

Diretora Técnica - Celina Maria Lins

Atuário - Gabriel Navarro Martilio - MIBA nº 2511
Contador - Mauricio Cesar Costa - CRC/ RJ nº 050.876/ O-2

20. Detalhamento de contas de resultado

a) Prêmios emitidos líquidos

31/12/2018 31/12/2017
Prêmios emitidos 175.544 151.287
Prêmios cancelados (18.194) (16.687)
Prêmios emitidos DPVAT 5.485 6.408
Total 162.835 141.008

b) Sinistros ocorridos

31/12/2018 31/12/2017

Indenizações avisadas (42.500) (35.385)

Indenizações DPVAT (3.223) (3.692)

Despesas com sinistros (413) (258)

Despesas com sinistros - DPVAT (1.373) (1.623)

Variação de sinistros ocorridos e não avisados 192 (158)

Variação das despesas relacionadas (1) 4

Total (47.318) (41.112)

c) Custo de aquisição

31/12/2018 31/12/2017

Comissões sobre prêmios emitidos (28.650) (24.316)

Comissões de agenciamento (9.751) (8.395)

Variação do custo de aquisição diferido 160 143

Total (38.241) (32.568)

d) Outras receitas e despesas operacionais

31/12/2018 31/12/2017

Despesas com cobrança bancária -

  inclusive DPVAT (3.856) (3.471)

Provisão/reversão com valores recuperáveis - 

  prêmios a receber 510 (139)

Outras receitas com seguros 671 599

Outras despesas com seguros - inclusive DPVAT (1.081) (548)

Provisão/reversão com provisões cíveis (300) 146

Total (4.056) (3.413)

e) Resultado com resseguros
31/12/2018 31/12/2017

Receitas com sinistros 881 1.601
Despesas com prêmios (1.168) (2.146)
Total (287) (545)
f) Despesas administrativas

31/12/2018 31/12/2017
Despesas com pessoal próprio e encargos 
sociais (14.727) (14.043)
Despesas com serviços de terceiros (4.915) (4.686)
Despesas com localização e funcionamento (9.570) (8.395)
Despesas com depreciação e amortização (2.413) (2.497)
Despesas com publicidade e propaganda (1.426) (1.398)
Despesas com publicações (169) (191)
Despesas com convênio DPVAT (658) (431)
Outras (1.061) (1.042)
Total (34.939) (32.683)
g) Despesas com tributos

31/12/2018 31/12/2017
Despesas com COFINS (4.914) (4.040)
Despesas com PIS (799) (656)
Outras (496) (431)
Total (6.209) (5.127)
h) Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas 5.275 6.868
Títulos públicos (LFT) 1.421 2.359
Fundo exclusivo (FIC Institucional) 2.242 2.510
DPVAT 1.392 1.833
Outras receitas 220 166
Despesas (1.347) (1.807)
Operações de seguros (1.335) (1.788)
DPVAT (7) (8)
Outras despesas (5) (11)
Resultado financeiro 3.928 5.061
21. Participação sobre o resultado: No exercício de 2018, a Companhia
provisionou o montante de R$ 1.796 (R$ 1.633 no exercício de 2017) a título
de participação nos lucros para seus empregados.

18. Principais ramos de atuação: Os principais ramos em que a Seguradora opera e seus indicadores de desempenho são:

31/12/2018 31/12/2017

Ramo

Prêmios

ganhos 

Índice de 

sinistralidade

Índice de 

comissionamento

Prêmios

ganhos 

Índice de 

Sinistralidade

Índice de 

comissionamento

Funeral 101.057 30% 25% 84.128 29% 25%

Acidentes pessoais 10.044 11% 29% 8.653 9% 29%

Desemprego/perda de renda 586 2% 23% 520 2% 23%

Vida 44.811 25% 23% 40.545 25% 23%

DPVAT 5.470 81% 1% 6.382 83% 1%

Total 161.968 140.228
A Companhia comercializa produtos de vida, funeral, acidentes pessoais e desemprego/perda de renda, utilizando como taxas mínimas as da Tábua de 
Mortalidade AT-49 MALE. A atualização anual do capital segurado é realizada com base no IGP-M e a taxa de carregamento médio varia de 30% a 60%. 
19. Transações com partes relacionadas: A Seguradora possui operações com empresas ligadas, realizadas em condições compatíveis com as de
mercado. Os saldos patrimoniais e de resultados decorrentes de tais transações estão demonstrados a seguir:

Ativo Passivo Receitas Despesas

Partes relacionadas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018    31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Despesas de comercialização - Vital Latina S.A. – – 81 124 – – 39.424 32.064

Recuperação de despesas administrativas:

SINAF Assistencial S.A. 96 90 – – 1.049 1.109 – –

Casa Bom Pastor Serviços Funerários S.A. 32 32 – – 335 386 – –

SINAF Sistema Nacional de Assist. a Família 9 14 – – 119 170 – –

Uni Empreendimentos Ltda. 68 69 – – 734 885 – –

Java Participações Ltda. 5 4 – – 54 54 – –

210 209 81 124 2.291 2.604 39.424 32.064
Adicionalmente, a Seguradora remunerou seus Administradores, os quais são representados pelos Diretores Estatutários, por meio de pró-labore no 
montante de R$ 253 até 31 de dezembro de 2018 (R$ 253 em 31 de dezembro de 2017). Não existem outros benefícios pagos aos Administradores.

Aos: Diretores, Conselheiros e Acionistas da Sinaf Previdencial Cia de Seguros. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. 
Examinamos as demonstrações contábeis da Sinaf Previdencial Cia de Seguros (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sinaf Previdencial Cia de Seguros em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações
contábeis e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis. A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das

demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia;  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019
Ana Cristina Linhares Areosa Grant Thornton Auditores Independentes
CT CRC RJ-081.409/O-3  CRC SP-025.583/O-1 “S” - RJ
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