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CCJ adia análise da reforma da Previdência
Prisões de próceres 
do MDB dificulta 
aprovação do projeto 
do governo

As prisões do ex-presidente Mi-
chel Temer e do ex-ministro Mo-
reira Franco levantaram mais um 
obstáculo à reforma da Previdência. 
Deputados lembraram que o MDB 
tem 34 votos na Câmara, e agora a 
negociação do governo fica ainda 
mais delicada. A prisão ocorreu um 
dia após a divulgação da proposta 
para os militares, que desagradou 
os parlamentares.

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que é genro de Moreira, can-
celou sua agenda. A Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) adiou 
para a semana que vem a análise do 
projeto de reforma. Nesta quinta-
feira, estava marcada a eleição do 
relator da proposta na CCJ, o que 
acabou cancelado.

No mercado financeiro, dominou 
o pessimismo. A XP Política, braço 
de análise do grupo de investimen-

Prisão de Temer prejudica os planos do governo

to, distribuiu análise a seus clien-
tes em que fala que “um ambiente 
mais turvo e quente no Congresso 
não tem como ser bom para a refor-
ma da Previdência”.

E prossegue a XP: “Judiciário e 
MP, que hoje prendem Temer, são 
as mesmas categorias que, junto 
com outras da elite do funcionalis-
mo, farão pressão pesada contra a 
reforma no Congresso.”

Seis partidos de oposição ao 
governo – PDT, PT, PSOL, PSB, 
PCdoB e PCB – decidiram lançar, 

na próxima terça-feira, uma frente 
parlamentar contrária à reforma da 
Previdência. O líder do PDT, depu-
tado André Figueiredo (CE), disse à 
Agência Câmara que a decisão mar-
ca uma reunificação dessas legendas. 
Cinco dos partidos – o PCB não tem 
representação na Câmara – têm 132 
votos.

Muitos políticos avaliaram 
as prisões como uma forma de 
a Lava Jato, que vinha colecio-
nando críticas e derrotas, retomar 
apoio popular.

Maia retalia Moro e põe opositores
para analisar projeto anticrime

Em crise com o ministro da 
Justiça e Segurança, Sérgio 
Moro, o presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia (DEM/
RJ) decidiu colocar os deputa-
dos Marcelo Freixo (PSOL/RJ) e 
Paulo Teixeira (PT/SP) para in-
tegrar o grupo que vai analisar o 
projeto de lei anticrime proposto 
pelo ex-juiz da Lava Jato. A re-
latoria ficou com o deputado Ca-
pitão Augusto (PR-SP), líder da 
chamada “Bancada da Bala”. A 
deputada Carla Zambelli (PSL/
SP) completa o grupo.

A decisão foi tomada na 
tarde da quinta-feira da se-
mana passada. Nesta quarta-
feira, Maia deu uma entre-
vista em que chamou Moro 
de “funcionário de Bolsona-

ro” e classificou o projeto 
proposto como um “copia e 
cola”.

Freixo e Teixeira são aber-
tamente contra a proposta de 
Moro e devem retardar a tra-
mitação do projeto – conside-
rado um trunfo do governo 
Bolsonaro diante do “pacote de 
maldades” da Previdência no 
Congresso.

A crise aberta entre Maia e 
Moro deve se aprofundar com 
a prisão de Moreira Franco, ca-
sado com a sogra do deputado 
fluminense. Braço direito de 
Michel Temer, o ex-secretário 
da Presidência ganhou o car-
go justamente para obter foro 
privilegiado nos processos que 
responde.

Arrecadação  
federal bate  
recorde para o  
mês de  fevereiro

A arrecadação das receitas fede-
rais somou R$ 115,062 bilhões em 
fevereiro de 2019, informou nesta 
quinta-feira a Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Econo-
mia. O crescimento real (desconta-
da a inflação) comparado ao mes-
mo mês de 2018 chegou a 5,36%. É 
o maior resultado da série histórica 
desde o Plano Real, em 1995.

As receitas administradas pela 
Receita Federal (como impos-
tos e contribuições) chegaram a 
R$ 112,957 com aumento real de 
5,46%.

De janeiro a fevereiro, a arreca-
dação somou R$ 275,487 bilhões, 
com crescimento real de 1,76%. As 
receitas administradas pela Receita 
chegaram a R$ 263,255 bilhões, 
com aumento real de 0,99%. As 
receitas administradas por outros 
órgãos (principalmente royalties do 
petróleo) totalizaram R$ 12,233 bi-
lhões, com crescimento de 21,81%.

Segundo a Receita Federal, “to-
dos os indicadores” da economia 
estão com “sinalização positiva”.

CE aceita 
prorrogar saída  
do Reino Unido  
para 22 de maio

O Conselho Europeu aceitou 
nesta quinta-feira a proposta, 
apresentada pela primeira-minis-
tra britânica, Theresa May, para 
adiar a saída do Reino Unido da 
União Europeia, o Brexit, para 22 
de maio. No rascunho do comu-
nicado, os líderes afirmam que é 
necessário, no entanto, que o Par-
lamento do Reino Unido aceite o 
Termo de Retirada apresentado 
por May. Nesta quinta foi realiza-
da reunião entre os líderes euro-
peus e Theresa May.

A previsão anterior da saída do 
Reunido Unido da União Europeia 
era 29 de março. Mas a primeira-
ministra pediu a prorrogação do 
prazo para 22 de maio.

No comunicado, os líderes res-
saltam que a negociação de um 
novo prazo além de 22 de maio 
está fora de cogitação. A chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, disse 
que o governo alemão adota medi-
das para limitar o impacto sobre 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia.

Alerj dá posse a 5 
deputados presos, 
mas quem assume 
são os suplentes

Os cinco deputados estaduais 
do Rio de Janeiro que foram presos 
durante a Operação Furna da Onça 
tomaram posse de seus mandatos, 
segundo decisão unânime tomada na 
quarta-feira pela Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). Apesar de em-
possados, os cinco não poderão cons-
tituir gabinetes nem receber salários, 
e seus suplentes serão convocados 
dentro de 48 horas.

O Rio de Janeiro teve seis depu-
tados estaduais eleitos presos antes 
da posse. A decisão de ontem afeta 
os cinco que foram presos na Ope-
ração Furna da Onça, que investiga 
a relação de deputados estaduais 
com corrupção e loteamento de car-
gos públicos: André Corrêa (DEM), 
Francisco Manoel de Carvalho, o 
Chiquinho da Mangueira (PSC), 
Luiz Antônio Martins (PDT), Mar-
cos Abrahão (Avante) e Marcos 
Vinícius de Vasconcelos Ferreira, o 
Neskau (PTB).

Chiquinho da Mangueira (PSC) 
deixou o presídio Pedrolino Wer-
ling de Oliveira, no Complexo de 
Gericinó, na Zona Oeste do Rio, 
no dia 16 de janeiro. Ele foi solto 
por força de liminar do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e cumpre 
prisão domiciliar com tornozeleira 
eletrônica.

Uma comissão formada por um 
procurador, um especialista legislati-
vo e dois deputados foi nesta quinta-
feira ao presídio em que os parlamen-
tares estão presos, e também à casa 
de Chiquinho da Mangueira.

A decisão não afeta o sexto de-
putado preso, Anderson Alexandre 
(SD), ex-prefeito de Silva Jardim. 
Ele foi preso em outro processo, do 
Ministério Público (MP), sobre o 
recebimento de dinheiro de empre-
sas, no valor de R$ 150 mil, para 
garantir contratos futuros. Segundo 
a assessoria de imprensa da Alerj, o 
caso dele é diferente porque existe 
uma decisão judicial que impede 
sua posse.

Educação falha em  
reduzir desigualdade

No Brasil, enquanto 83% dos 
estudantes mais ricos saem da 
escola pública tendo aprendido o 
adequado em Língua Portuguesa 
ao final do Ensino Médio, entre 
os estudantes mais pobres, essa 
porcentagem é 17%. Em Matemá-
tica, 63,6% dos alunos mais ricos 
aprenderam o adequado, e apenas 
3,1% dos mais pobres saem da 
escola sabendo o mínimo consi-
derado suficiente na disciplina. 
Os dados são do Todos pela Edu-
cação (TPE), organização social, 
sem fins lucrativos.

A entidade analisou os micro-
dados do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) 2017 e 
mostrou que há diferença grande 
e constante, desde 2011, entre o 
desempenho dos mais ricos e dos 
mais pobres em todos os níveis 
analisados, no 5º e no 9º ano do 

Ensino Fundamental e no 3º ano 
do Ensino Médio. A disparidade 
entre as porcentagens de estudantes 
que aprendem o adequado chega a 
ser quase cinco vezes maior entre 
aqueles com maior nível socioeco-
nômico e os com menor nível.

“A educação, que poderia ser 
uma das principais ferramentas 
para diminuir a desigualdade de 
aprendizagem, não tem conseguido 
fazer isso de maneira consistente 
no Brasil”, diz o diretor de Políti-
cas Educacionais do TPE, Olavo 
Nogueira Filho.

“A gente está avançando na mé-
dia brasileira, mas está mantendo 
um alto grau de desigualdade entre 
alunos de nível socioeconômico 
mais alto e mais baixo. Estamos 
melhorando sem conseguir dimi-
nuir esse resultado entre mais ricos 
e mais pobres”, avalia.

O MONITOR MERCANTIL recebeu nesta quinta-feira visita de delegação 
do jornal Jiangxi Daily. A vice-presidente da publicação chinesa, Shuying 

Zhong, recebeu do diretor-presidente do MM, Marcos de Oliveira, dois livros: 
um sobre os 100 anos do jornal e o outro, uma edição trilíngue (português, 

inglês e mandarim) com fotografias do Brasil. A comitiva veio ao Brasil trocar 
experiências sobre a integração entre publicações impressas e digitais.
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Líder, um agente de transformação

Três formas de a inteligência artificial ajudar a impulsionar os negócios

A revista Forbes publicou, 
recentemente, um artigo da 
jornalista Duena Blomstron 
sobre o papel de um verda-
deiro líder e sua importância 
como agente de transforma-
ção de uma sociedade e, ao 
mesmo tempo, influenciador 
do seu tempo.

Todos nós sabemos o 
quão importante é uma 
marca e de como vale a 
pena apostar em algo des-
de que se trabalhe em um 
ambiente profissional har-
mônico e com um clima or-
ganizacional saudável. É 
natural que defendamos a 
marca de empresa em que 
atuamos e até, em alguns 
casos, tenhamos admira-
ção por algumas das quais 
fizemos ou fazemos parte.

O texto indaga se o leitor 
teria uma marca para cha-
mar de sua e se aqueles, ao 
seu redor, têm opiniões for-
tes sobre quem você é como 
indivíduo, funcionário ou lí-
der. O que eles pensam a seu 
respeito é a representação da 
sua capacidade profissional 
enquanto marca, de acordo 
com o pensamento da auto-
ra.

Encontrar as próprias re-
compensas, aquelas que mais 
se adéquam aos seus valores, 
é parte da construção de uma 
marca pessoal, mas, a menos 
que você tenha como obje-
tivo deixar sua carreira em 
favor de uma vida pública 
ou autoral, essa visibilidade 
pode ser perigosa no come-
ço. Aqueles que se tornam 
líderes intelectuais podem 
até ficar desempregados por 
um tempo.

Por mais que isso soe es-
tranho, mostrar coragem e 
ter um ponto de vista claro 
pode ameaçar uma gestão 
fraca em todos os lugares – e 
há muitos exemplos de in-
fluenciadores desemprega-
dos ou subutilizados por um 
longo tempo – mas, feliz-
mente, a experiência mostra 
que essa é uma situação tem-
porária e um trampolim para 
melhores posições e maiores 
realizações.

Profissionais que constro-
em marcas pessoais fortes, 
segundo a jornalista, estão 
em um estágio de carreira e 
de vida no qual não podem 
arcar com a perda da renda, 
então haverá um grau de cau-
tela ao se estabelecer como 
influenciadores, dependendo 
das circunstâncias. Mas não 
há razão para temer se tornar 
o equivalente a um artista fa-
minto para sempre, uma vez 
que há numerosas outras ha-
bilidades profissionais que 
sustentam esse novo eu au-
mentado, vocal e opinativo. 

Tornar-se um influencia-
dor não deve ser um objetivo 
em si, em particular no que 
diz respeito à verdadeira in-
fluência, que é quase aciden-
tal e vem da defesa e da co-
municação de grandes ideias 
nas quais o autor acredita 
com todo o seu coração – e 
que requer uma paixão au-
têntica, conforme nos reve-
la a comunicadora, que não 
pode ser falsificada por uma 
melhor posição profissional.

Descobrir o que você ver-
dadeiramente defende, onde 
está o seu coração e expres-
sar isso ao mundo, com vi-

gor e entusiasmo, deve ser 
o objetivo, porque somente 
quando você se torna uma 
voz, você pode ser um ver-
dadeiro líder. O pensamento 
de Blomstron é, além de lú-
cido, inteligente e instigante, 
desafiador.

Ela estabeleceu pré-requi-
sitos para que um profissio-
nal seja um verdadeiro líder 
e influenciador. Blomstron 
sugere que se comece sem-
pre bisbilhotando. “Encontre 
onde a conversa ‘vive’ onli-
ne e observe. Gaste o tempo 
que precisar para entender 
onde há mais engajamen-
to. Por exemplo: no caso de 
alguns setores, o bate-papo 
está no Twitter, outros es-
tão em grupos do Linkedin 
e alguns até mesmo estimu-
lam comentários de artigos 
em revistas populares, as-
sim, onde há mais diálogo, é 
aconselhável formular opini-
ões sobre a dinâmica, iden-
tificando onde suas ideias se 
encaixam, ajudando, assim, 
a criar controvérsias.”

É dispensável dizer que 
manter-se informado e a par 
de qualquer notícia em seu 
respectivo campo é um fator 
crucial para um bom profis-
sional, mas, uma vez que se 
está online, não é mais pos-
sível analisar passivamente 
as notícias. Ou seja: assim 
como se estará publicando 
opiniões, é preciso ficar de 
olho em canais chaves para 
ler, ouvir e ver todos os dias. 

Depois de ouvir o sufi-
ciente, formar e começar 
a apresentar um ponto de 
vista, é imprescindível, de 
acordo com a autora, envol-

ver-se na conversa. Tentar 
fazer dessa tarefa algo com 
o máximo de humanidade 
que puder. “Usar a caneca 
fofa do seu cão como avatar 
pode ser exagero, mas tentar 
sempre fornecer conteúdo 
autêntico sobre você como 
indivíduo. Deixar de fora os 
longos pedigrees profissio-
nais e a lista de conquistas, 
que é para o que serve um 
perfil do Linkedin. Evitar 
linguagem técnica e jargão 
de negócios, mesmo quando 
defender uma opinião pro-
fissional expressa em seu 
conteúdo.”

Criar conteúdo – ou seja, 
ter uma opinião e ser apai-
xonado o suficiente para ar-
ticulá-la e disseminá-la por 
qualquer meio, seja escrito, 
vídeo ou áudio. Embora re-
tuitar ou compartilhar o con-
teúdo de outras pessoas em 
si seja de fato expressar uma 
opinião, fazê-lo sem acres-
centar algumas palavras é 
preguiçoso, presunçoso, irri-
tante e, em última instância, 
não sustentável, pois seus 
seguidores, crê Blomstron, 
acabarão por perceber falta 
de criação.

Disciplina é provavel-
mente a parte mais difícil 
na construção de uma marca 
pessoal, mas sem compro-
misso e determinação isso 
não pode ser feito. “Eu sim-
plesmente não tenho tempo 
para isso” é uma desculpa 
absurda e não adulta, mas ja-
mais um impedimento para 
os verdadeiros líderes.

Tratar essa tarefa como 
um trabalho – porque é jus-
tamente isso que ela é. “Seu 

outro eu, aquele que paga as 
contas, é transitório, as opor-
tunidades de emprego vêm e 
vão, mas os relacionamen-
tos permanecem. Dito isso, 
entender que ter e expressar 
ideias, não importa o quanto 
elas sejam dignas, é impro-
vável que pague as dívidas 
– a profissão escolhida por 
você é a chave para se prote-
ger da decepção.”

Mesmo que tenha que ter 
construído sua marca em 
silêncio, talvez para evitar 
uma política severa ou sim-
plesmente não balançar o 
barco de colegas invejosos, 
encontre, ensina Blomstron, 
o momento certo e articule 
o valor do que você cons-
truiu para a organização e, 
em seguida, deixe a auto-
promoção começar. Se eles 
não parecem imediatamente 
convencidos, mostre-lhes al-
guns exemplos abundantes 
de cases em que as empresas 
nunca conseguem o mesmo 
alcance que funcionários en-
gajados.

“As chances são de que 
você ganhe mais seguidores 
do que eles e faça com que o 
departamento de marketing 
se encolha – afinal, você é 
melhor e mais influente do 
que a empresa nas conversas 
online – mas certifique-se 
de enfatizar como isso pode 
ajudar a companhia. Não é 
egoísmo colocar sua própria 
máscara antes das crianças – 
qualquer instrução nas aero-
naves diz isso.”

Você não deve esperar 
gratidão da organização e 
nem que a promoção ou as 
recompensas durem inde-

pendentemente da reação 
de certo empregador mo-
mentâneo. Influência vem 
de muitas formas. Às vezes 
é evidente, mas, na maioria 
dos casos, é uma impressão 
deixada em um indivíduo 
ou grupo de pessoas que 
leva a uma nova ideia ou 
um novo processo e, como 
tal, a origem dele pode ser 
invisível a olho nu, então 
você pode não receber mui-
to em forma de realimenta-
ção.

É importante encontrar 
uma maneira de quantificar 
o efeito de seus esforços in-
dependentemente de recom-
pensas monetárias claras. 
Para algumas pessoas, isso 
se traduz na forma de segui-
dores, curtidas ou visualiza-
ções de seu conteúdo. Para 
outras, são sinais de notorie-
dade, pois um pequeno sub-
conjunto está vendo efeitos 
profundos de suas grandes 
ideias no mercado. Seja qual 
for a sua marca, observe e 
valorize-a, ela alimentará 
tudo o que você faz.

Para desbravarmos novos 
mundos, precisamos ser e es-
tar sempre atentos, amarmos 
a teimosia, cultivarmos a co-
ragem e adotarmos a leitura 
como prática usual. Dessa 
forma, com esses elementos, 
conseguiremos nos tornar lí-
deres, pela experiência acu-
mulada, e influenciadores, 
pelas ações empreendidas e 
respeitados pelos nossos se-
guidores.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

Não é novidade que a in-
teligência artificial (IA) tem 
melhorado a eficiência e a 
produtividade do local de 
trabalho de muitas maneiras 
e sua adoção vem crescendo 
significativamente. Relató-
rio da Accenture sugere que 
a IA poderia aumentar as ta-
xas de lucratividade em até 
38% e levar a um aumento 
econômico global da ordem 
de US$ 14 trilhões até 2035.

Já a mais recente proje-
ção do IDC global para in-
teligência artificial é de um 
crescimento anual (CAGR) 
de 46,2%, chegando a US$ 
52 bilhões em 2021. Ainda 
de acordo com a consultoria, 
em 2022, 22% das corpora-
ções farão uso de tecnolo-
gias de fala para interação 
com clientes.

No Brasil, segundo o 
mesmo IDC, 15,3% das mé-
dias e grandes empresas têm 
inteligência artificial entre 
as principais iniciativas e 
esperam que isto dobre nos 
próximos quatro anos. Além 
disso, um laboratório dedi-
cado a criar ferramentas de 
inteligência artificial para as 
áreas de agronegócio, saúde 
e serviços financeiros já está 
sendo criado no país, finan-
ciado pela IBM e a Fundação 

de Amparo a Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp).

Enquanto mais e mais 
empresas de dezenas de in-
dústrias caminham nessa di-
reção, vale a pena dar uma 
olhada em alguns dos prin-
cipais benefícios de capitali-
zar os dados proporcionados 
pela tecnologia.

Fidelização e retenção de 
clientes – Tecnologias ino-
vadoras como a inteligência 
artificial têm um impacto 
direto na fidelidade e reten-
ção de clientes. A tecnolo-
gia baseada em inteligência 
artificial – como chatbots e 
plataformas de reconheci-
mento de fala – é projetada 
para contribuir para o forne-
cimento de uma experiência 
diferenciada ao cliente, in-
dependente do setor. Espe-
cificamente, a “economia do 
autosserviço” está tomando 
forma devido ao fato de que 
70% dos consumidores espe-
ram uma opção de autosser-
viço para lidar com questões 
comerciais e reclamações.

Além do valor agregado 
ao atendimento do consu-
midor, a tecnologia também 
atua como um agregador de 
dados para o negócio, uma 
vez que é capaz de coletar 
diversas percepções especí-

ficas do cliente que são apro-
veitadas para desenvolver 
experiências mais persona-
lizadas, garantindo clientes 
ainda mais satisfeitos.

Gestão de talentos – A 
inteligência artificial gera 
valor comercial em muitas 
áreas, mas um setor frequen-
temente ignorado é o de re-
cursos humanos. Os dados 
aproveitados por meio de 
tecnologia baseada em IA 
permitem às empresas pre-
ver quando um cliente pode 
migrar para um concorrente, 
ajudando a reduzir suas ta-
xas de rotatividade.

Além disso, a tecnologia 
baseada em IA pode rapida-
mente classificar milhares 
de currículos em uma fração 
do tempo levado por uma 
pessoa, restringindo um gru-
po gigantesco de candidatos 
a apenas algumas dezenas.

Embora a inteligência ar-
tificial sozinha não possa 
determinar o melhor pro-
fissional para o trabalho, 
ela agiliza o processo de 
recrutamento, diminuindo o 
tempo do recrutador com ta-
refas tediosas e demoradas, 
permitindo assim, que se 
concentre em alocar os pro-
fissionais mais adequados às 
vagas e as empresas de for-

ma benéfica para ambas as 
partes.

Vantagem competitiva – 
Uma pesquisa da Infosys 
com 1.600 executivos de ne-
gócios e TI descobriu que a 
inteligência artificial é uma 
prioridade de longo prazo 
para a inovação, com 76% 
dos entrevistados concor-
dando que esta tecnologia é 
“fundamental para o sucesso 
da estratégia da organiza-
ção”. Além disso, 64% afir-
maram que o crescimento 
futuro de seus negócios de-
pende da adoção da IA.

Essas crenças podem ser 
ligadas diretamente ao au-
mento da vantagem compe-
titiva, mas o segredo está em 
como as empresas usam a IA 
para obter as recompensas. A 
montadora Ford, por exem-
plo, criou um plano para 
investir US$ 4 bilhões até 
2023 no desenvolvimento de 
veículos autônomos, investi-
mento que inclui a aquisição 
da startup Argo AI.

A Bosch também está 
colocando a inteligência 
artificial na vanguarda de 
seus negócios. A área de 
“thinking factory” da com-
panhia, lançada em uma das 
fábricas automotivas alemãs 
da Bosch, permite que as 

máquinas alimentadas por 
IA façam o autodiagnostico 
de falhas técnicas, acionem 
automaticamente o pedido 
de peças de reposição e an-
tecipem as necessidades de 
manutenção. A Bosch prevê 
mais de US$ 2 bilhões em 
receitas e economias adicio-
nais com o uso generalizado 
de sistemas e máquinas inte-
ligentes até 2020.

A inteligência artificial 
impulsiona o gerenciamento 
de decisões e permite que as 
empresas tirem conclusões 
inteligentes com base na au-
tomação. A economia não 
se refere apenas à redução 
de custos, mas ao tempo e 
à economia de energia, que 
não são irrelevantes no pa-
norama corporativo atual.

Mas ainda não estamos lá. 
De acordo com o relatório 
da Infosys, 90% das organi-
zações dizem que continu-
am a enfrentar desafios ou 
preocupações por parte dos 
funcionários, como medo 
de mudança, aceitação cul-
tural e falta de habilidades 
internas para gerenciar a 
inteligência artificial, impe-
dindo assim a implementa-
ção desta tecnologia. Apenas 
10% dos entrevistados, cuja 
empresa adotou tecnologias 

de IA, acreditam que sua or-
ganização está maximizando 
totalmente suas capacidades.

Olhando para o futuro, o 
que pode ser feito para apro-
veitar totalmente os dados 
através do poder da inteli-
gência artificial? Adaptar a 
força de trabalho atual a es-
sas mudanças inevitáveis é 
importante à medida que nos 
movemos para um modelo 
mais híbrido (humanos + 
IA). Os líderes empresariais 
têm a responsabilidade de 
explicar os riscos e oportuni-
dades que a força de trabalho 
da próxima geração traz.

Eles podem até mesmo in-
troduzir tecnologias no local 
de trabalho capazes de de-
tectar estresse emocional e 
esgotamento do funcionário 
por meio do processo de lin-
guagem natural, permitindo 
que as empresas utilizem a 
IA também para agregar va-
lor ao RH. Afinal de contas, 
é essa combinação perfeita 
de recursos que contribui 
para o sucesso do negócio: 
tecnologia de ponta e fun-
cionários valiosos.

q  Morris Menasche
Vice-presidente de Vendas da 
ClickSoftware para América 

Latina.
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Corrupção em obras de Angra 3 leva 
Temer e Moreira Franco à prisão
MPF diz que 
ex-presidente 
e ex-ministro 
receberam 
propina

Acusados de receber pro-
pina de obras relacionadas à 
Usina Nuclear Angra 3, no 
Rio de Janeiro foram pre-
sos o ex-presidente Michel 
Temer e o ex-ministro de 
Minas e Energia Wellington 
Moreira Franco. As prisões 
preventivas foram pedidas 
nesta quinta-feira pelo Mi-
nistério Público Federal e 
determinadas pelo juiz da 7ª 
Vara Federal Criminal, Mar-
celo Bretas, no âmbito das 
operações Radioatividade, 
Pripryat e Irmandade, des-
dobramentos da Lava Jato e 
que investigam os pagamen-

tos ilegais a políticos durante 
a construção da usina nucle-
ar.

A Justiça Federal também 
determinou as prisões pre-
ventivas de João Baptista 
de Lima Filho (conhecido 
como coronel Lima, amigo 
do ex-presidente); da sua 
esposa, Maria Rita Fratezi; 
de Carlos Alberto Costa; de 
Carlos Alberto Costa Filho; 
de Carlos Alberto Monte-
negro Gallo; e de Vanderlei 
de Natale. Também foram 
determinadas as prisões tem-
porárias de Rodrigo Castro 
Alves Neves e Carlos Jorge 
Zimmermann. O juiz inde-
feriu o pedido de prisão pre-
ventiva do almirante Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, ex-
presidente da Eletronuclear; 
e de sua filha, Ana Cristina 
da Silva Toniolo.

Na investigação, são 
apurados crimes de corrup-
ção, peculato e lavagem de 
dinheiro, em razão de pos-
síveis pagamentos ilícitos 

feitos por determinação do 
empresário José Antunes So-
brinho, da empresa de enge-
nharia Engevix, para o gru-
po criminoso, supostamente 
liderado por Michel Temer, 
bem como de possíveis des-
vios de recursos da Eletro-
nuclear para empresas indi-
cadas pelo referido grupo.

De acordo com o MPF, 
foi identificado sofistica-
do esquema criminoso para 
pagamento de propina na 
contratação das empresas 
Argeplan, AF Consult Ltd e 
Engevix para a execução do 
contrato de projeto de enge-
nharia eletromecânico 01, de 
Angra 3.

A Eletronuclear contratou 
a empresa AF Consult Ltd, 
que se associou às empresas 
AF Consult do Brasil (que 
tem a participação da Arge-
plan) e Engevix. A Argeplan 
seria ligada a Michel Temer 
e ao coronel Lima, de acor-
do com o MPF. Como a AF 
Consult do Brasil e a Arge-

plan não tinham pessoal e 
expertise suficientes para 
a realização dos serviços, 
houve a subcontratação da 
Engevix. Conforme apura-
do pelo MPF, coronel Lima 
solicitou ao sócio da em-
presa Engevix o pagamento 
de propina, em benefício de 
Michel Temer, no valor de 
R$ 1,09 milhão, que foi paga 
no final de 2014.

Moreira Franco é acusado 
de “interceder e influenciar 
na contratação” das empre-
sas envolvidas no esquema. 
Além dele, conforme o MPF, 
também participaram da 
“viabilização de empreitadas 
criminosas” Carlos Alberto 
Costa, Carlo Aberto Costa 
Filho, o ex-almirante Othon 
Luiz Pinheiro, Ana Cristina, 
Maria Rita Fratezi e Carlos 
Alberto Gallo. Eles eram só-
cios das empresas utilizadas 
na arrecadação de “vanta-
gens indevidas”.

Ana Cristina da Silva To-
niolo

‘Populistas’ de esquerda  
são campeões de redução  
da desigualdade

Uma pesquisa sobre líderes populistas conduzido pelo 
Team Populist, rede de acadêmicos que trabalhou em 
conjunto com o jornal britânico The Guardian, encon-
trou um, digamos, efeito colateral: países liderados por 
esses presidentes e primeiros-ministros obtiveram sig-
nificativa redução na desigualdade.

E, apesar de os cientistas sustentarem que esse efeito 
ocorreu com populistas de direita e de esquerda, os da-
dos da pesquisa mostram que a diminuição da desigual-
dade se deu entre governos mais progressistas – mesmo 
aqueles que não são incluídos entre os populistas, como 
o de Lula (2003–2010) e Cristina Kirchner (2008–2015), 
que obtiveram resultados inferiores apenas aos do “cen-
trista” peruano Alan Garcia (2006–2011), classificado 
como “um pouco populista”.

“Isso era contrário do que eu esperava”, disse David 
Doyle, professor-associado da Universidade de Oxford, 
que liderou a análise. “Talvez eu tenha sido influenciado 
por anos de pesquisa que nos diz que o populismo é ruim.”

A chave pode estar em entender o que os acadêmicos 
classificam como populismo. Os pesquisadores exami-
naram 720 discursos proferidos por 140 líderes de gov-
erno em 40 países (entre eles, os oito mais populosos das 
Américas e os sete maiores europeus), nos últimos 20 
anos, e “pontuaram” cada um deles com base na medida 
em que usaram a retórica populista – basicamente, o uso 
de uma retórica que enquadra a política como uma luta 
entre a vontade virtuosa do povo comum e uma má e 
conspiradora elite.

A coluna arriscaria uma definição menos rebuscada: 
são taxados como populistas aqueles líderes que não seg-
uem integralmente o figurino neoliberal, desde aqueles 
com discurso anti-imperialista até os que se apegam à 
retórica xenófoba.

O certo é que os líderes que obtiveram melhores re-
sultados na redução da desigualdade foram aqueles com 
maior preocupação social, identificados pelos pesqui-
sadores como “de esquerda” (os acadêmicos incluíram 
Barack Obama entre entes, mas sem resquícios de 
populismo). Os “populistas” com melhor desempenho 
foram o boliviano Evo Morales (2006–2009), o equato-
riano Rafael Correa (2009–2013) e… sim, Hugo Chávez 
(1999–2012).

Entre os “populistas de direita”, apenas Antonio Saca, 
de El Salvador, conseguiu reduzir a desigualdade. Erdo-
gan (Turquia) e Silvio Berlusconi (Itália), que merece-
ram igual classificação, obtiveram resultados modestos 
na luta contra a desigualdade. Na Hungria de Viktor Or-
bán, houve piora nos indicadores.

Mesmo em momentos históricos semelhantes, os gov-
ernos progressistas conseguiram reduzir mais a desigual-
dade. No mesmo período em que Hugo Chávez obteve 
bons resultados, no início do século XXI, Atal Bihari 
Vajpayee levou a Índia a patamares piores.

Ah, no Governo Obama, a desigualdade nos EUA au-
mentou um pouco. E, nos 20 anos englobados pela pes-
quisa, o número de “populistas” dobrou. Mais detalhes 
em theguardian.com/world/2019/mar/07/revealed-popu-
list-leaders-linked-to-reduced-inequality

Viés de baixa
O Federal Reserve (Fed) vai reduzir as taxas de juros 

se o rendimento dos bônus de dez anos ficar abaixo de 
2,4%, preveem os analistas da Moody’s.

Movido pela ideologia
Para entender melhor o que significa abrir mão de 

prerrogativas de país em desenvolvimento para poder 
ingressar na OCDE: o Brasil passará a ter acesso a ex-
celentes estatísticas sobre o quanto perdeu no comércio 
internacional.

Rápidas
Sob o tema  “Mulheres Criativas”, o curso de Publi-

cidade da Universidade Veiga de Almeida (Campus Ti-
juca) promove palestra em parceria com a Bravi (Brasil 
Audiovisual Independente). O encontro, que abre espaço 
para debater a indústria criativa, acontecerá no próximo 
dia 3, às 9h30, e faz parte do Circuito Icab Campus. In-
scrições: contato@icabrasil.org *** Na próxima segun-
da-feira, a partir das 14h, a Comissão de Direito Inter-
nacional da OAB/RJ realizará o evento “Os desafios da 
democracia no mundo globalizado”. O ex-ministro de 
Direitos Humanos Paulo Vannuchi fará a palestra prin-
cipal. Às 16h30, a advogada da AGU Aline Albuquer-
que lança o livro Capacidade Jurídica e Direitos Huma-
nos. Será na Avenida Marechal Câmara, 150, 4º andar 
*** A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) realiza 
a cerimônia de posse da diretora Flávia Perlingeiro no 
próximo dia 29, às 11h, na sede da autarquia, no Rio de 
Janeiro.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 11/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Marques 
de Paraná, nº 110, Centro, Niterói, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercí-
cio findo em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administrado-
res; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 
2019; (b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Com-
panhia. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Com-
panhia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói, 19/03/2019. 
Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 15/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá 
Earp, nº 84, Morin, Petrópolis, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercício fin-
do em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii)
Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; 
(b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. 
Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, có-
pias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 19/03/2019. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 12/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade à Rua Avenida 
Dr. José Alves de Azevedo, nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das 
contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção de 
lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão 
da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação de Prestação de 
Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia.  Encontram-se à disposição dos 
Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos referen-
tes à ordem do dia. Campos dos Goytacazes, 19/03/2019. Marcio Salles Gomes 
- Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

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 no dia 11/04/2019, às 17 horas, na sede da sociedade à Rodovia 
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção 
de lucros; e (d) Eleição dos administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e 
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação 
de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. Encontram-
se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias 
dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 19/03/2019. Carlos 
Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

Previdência de militares divide opiniões de congressitas
Governo espera 
economia de  
R$ 97,3 bilhões 
em uma década

O aumento gradual de três 
pontos percentuais na contri-
buição ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e o 
acréscimo de cinco anos ao 
tempo de serviço mínimo (de 
30 para 35 anos), além da ta-
xação de 10,5% das pensões. 
Essas são algumas das prin-
cipais mudanças na Reforma 
da Previdência das Forças 
Armadas e demais militares, 
entregue pelo Planalto nesta 
quarta-feira ao Congresso 
Nacional,

Segundo o governo, a 
proposta possibilitará uma 

economia estimada de R$ 
97,3 bilhões em uma déca-
da. O senador Chico Rodri-
gues (DEM-RR) avalia que 
a proposta vai contribuir para 
melhorar as contas públicas. 
Mas o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) ponderou 
que os militares serão com-
pensados com o pagamento 
de adicionais, numa despesa 
estimada em R$ 86,6 bilhões. 
Para ele, não deve haver pe-
sos e medidas diferentes.

Chico Rodrigues elencou 
pontos da proposta que con-
sidera “cirúrgicos”, como 
elevação da alíquota de 
contribuição de 7,5% para 
10,5%; aumento do tempo 
para o militar passar para a 
reserva, de 30 para 35 anos; 
e taxação de 10,5% nas pen-
sões recebidas por familiares 
de militares:

Já o senador Paulo Rocha 
(PT-PA) criticou em Plenário 

Sem reestruturações salariais
O secretário nacional da 

Previdência, Rogério Ma-
rinho, disse nesta quinta-
feira que não há margem 
para fazer reestruturações 
de outras carreiras fede-
rais durante as discussões 
da reforma previdenciária. 
A proposta de reforma da 
previdência dos militares, 
apresentada pelo gover-
no, inclui uma reestrutura-
ção da carreira das Forças 
Armadas. “Nos últimos 
19 anos, a única categoria 
mais relevante do serviço 
público que não teve rees-

truturação foi as Forças Ar-
madas”, disse.

Marinho disse que até pode 
haver pressão de outras cate-
gorias para que se faça o mes-
mo com elas, mas o governo 
não pretende ceder. “Não há 
nenhuma possibilidade, ne-
nhuma margem de tratarmos 
desse tema”, acrescentou 
.Segundo Rogério Marinho, 
a reforma da proteção social 
dos militares deve gerar eco-
nomia de R$ 97 bilhões em 
dez anos. A reestruturação da 
carreira custará cerca de R$ 
87 bilhões.

a proposta de reforma e os 
acordos firmados pelo presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, com os EUA. Clas-
sificou como um retrocesso 
a PEC 6/2019, que muda as 
regras da Seguridade Social 

e está tramitando na Câma-
ra dos Deputados. O parla-
mentar também criticou a 
aproximação do governo 
Bolsonaro com o do norte-
americano Donald Trump, 
dos EUA.

Ipea: demanda por bens industriais recuou 1,1% em janeiro
No acumulado de 12 me-

ses, porém, houve cresci-
mento de 2,1%, enquanto a 
produção industrial avançou 
0,6%.

O Indicador Ipea Mensal 
de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, que mede a 
demanda interna por bens do 
setor industrial, registrou um 
recuo de 1,1% em janeiro, 
comparado com o mês ante-
rior. O cálculo foi divulgado 
nesta quinta-feira, 21, pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-

mica Aplicada (Ipea).
O resultado foi influen-

ciado pelo fraco desempe-
nho do segmento extrativo 
mineral. Enquanto a pro-
dução interna líquida, des-
contadas as exportações, 
caiu 1,4%, as importações 
de bens industriais avança-
ram 0,9% no período. Na 
comparação com janeiro 
de 2018, o indicador caiu 
3,4%, um resultado pior que 
o desempenho da produção 
industrial medido pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) - queda 
de 2,6. Tomando por base 
a variação acumulada em 
12 meses, a demanda segue 
registrando ritmo de cresci-
mento mais intenso (2,1%) 
que o apresentado pela pro-
dução industrial (0,6%).

Em relação às grandes 
categorias econômicas, o 
resultado de janeiro foi po-
sitivo. O grande destaque 
foi o consumo aparente de 
bens de capital, que avançou 

5,5% em relação ao mês de 
dezembro do ano passado. O 
segmento bens de consumo 
duráveis, por sua vez, regis-
trou aumento de 4,4%. Já na 
comparação interanual, o re-
sultado foi heterogêneo. En-
quanto o setor de bens de ca-
pital registrou alta de 7,5%, 
impulsionado pelas impor-
tações de plataformas de pe-
tróleo ocorridas em janeiro, 
o segmento de duráveis caiu 
7,8% relativamente a janeiro 
de 2018.
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
Relatório da Administração

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2018 2017
Receita operacional líquida 17 63.832 4.228
Material (30.741) (3.825)
Custos operacionais (30.741) (3.825)
Lucro Bruto 33.091 403
Pessoal (812) (577)
Serviços de terceiros (179) (150)
Outras despesas operacionais (159) (2)
Despesas operacionais (1.150) (729)
Lucro/prejuízo antes das receitas (despesas)
financeiras, líquidas dos impostos e contribuições 31.941 (326)
Receitas financeiras 864 -
Despesa financeira (623) (3)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 241 (3)
Resultado antes dos impostos e das contribuições 32.182 (329)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (10.942) 112
Imposto de renda e contribuição social 14 (10.942) 112
Lucro (Prejuízo) do exercício 21.240 (217)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017
Lucro (Prejuízo) do exercício 21.240 (217)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 21.240 (217)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reserva de lucros
Nota Explicativa Capital social Reserva legal Reserva especial Lucros (Prejuízos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1 - - (8) (7)
Integralização de capital 10.597 - - - 10.597
(Prejuízo) do exercício - - - (217) (217)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13 10.598 - - (225) 10.373
Adoção inicial do CPC 47 - - - 6.818 6.818
Aumento de capital 28.350 - - - 28.350
Lucro do exercício - - - 21.240 21.240
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 1.051 - (1.051) -
Dividendos obrigatórios - - - (4.991) (4.991)
Reserva especial - - 21.791 (21.791) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 38.948 1.051 21.791 - 61.790

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício 21.240 (217)
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo financeiro de concessão 6 - (444)
Receita de construção 6,7 e 16 (68.576) (4.215)
Receita de aplicação financeira (864) -
Imposto de renda e contribuição social 14 10.942 (112)
Tributos diferidos 4.744 431
Custo de construção 30.741 9

(1.773) (4.548)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento)/baixa no ativo financeiro de concessão 11.025 (6.366)
Constituição do ativo de contrato de concessão (11.025) -
(Aumento) redução nos impostos e nas contri-
buições sociais ativos, líquido dos passivos (192) 98

(Aumento) nas outras contas a receber (27) (7)
(Redução) aumento nos fornecedores (25.599) 1
Aumento nas outras contas a pagar 382 264

(25.436) (6.010)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (27.209)(10.558)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários (1.054) -
Caixa líquido (aplicado) pelas atividades  
 de investimentos (1.054) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 28.350 10.597
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 28.350 10.597
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 87 39
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 40 1
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 127 40
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 87 39
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em 

milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

A Administração da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“JAN” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acom-
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor indepen-
dente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
A JAN é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. (“Taesa”).
Governança Corporativa
A JAN procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa, comuns a todas as concessões do Grupo Taesa, controladora da 
Companhia.

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor indepen-
dente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente sobre as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$19mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 

conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram ser-
viços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas con-
tábeis, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 48 (IFRS 9) e CPC 
47 (IFRS 15) e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração 
foi responsável pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações 
das respectivas normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na 
demonstração financeira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela 
controladora Taesa.

Nota
explicativa 2018 2017

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 127 40
Títulos e valores mobiliários 5 1.918 -
Impostos e contribuições sociais 186 -
Outras contas a receber 32 6
Total dos Ativos Circulantes 2.263 46
Ativos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 9 - 112
Ativo financeiro de concessão 6 - 11.025
Ativo de contrato de concessão 7 90.984 -
Total dos Ativos Não Circulantes 90.984 11.137
Total dos Ativos 93.247 11.183

Nota
explicativa 2018 2017

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 12 5.159 17
Impostos e contribuições sociais 8 92 98
Dividendos a pagar 4.991 -
Outras contas a pagar 11 644 264
Total dos Passivos Circulantes 10.886 379
Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 9 14.343 -
Tributos diferidos 10 6.228 431
Total dos Passivos Não Circulantes 20.571 431
Total dos Passivos 31.457 810
Patrimônio Líquido
Capital social 38.948 10.598
Reserva de lucros 22.842 -
(Prejuízos) acumulados - (225)
Total do Patrimônio Líquido 13 61.790 10.373
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 93.247 11.183
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de novem-
bro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de
energia elétrica denominada Pirapora 2/Janaúba 3 em 500 kv e Janaúba 3/
Bom Jesus da Lapa 2 em 500 kv, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº
013/2015 - segunda parte, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou, com a ANEEL,
o contrato de concessão nº 15/2017 para construção, operação e manutenção
da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das
operações é fevereiro de 2022. A Companhia é uma subsidiária integral da
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o
previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como
acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obri-
gações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. Em
31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava excesso de passivos
circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$8.623, decorrente, prin-
cipalmente, da conta “Fornecedores”, contratados para a construção da linha
de transmissão. Para equalização do capital circulante negativo, a Companhia
conta com aportes de recursos a serem efetuados pela Taesa.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 21 de mar-
ço de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da 
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso 
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento 
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da 
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos 
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias 
como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características 
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na 
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple-
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo 
do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a recei-
ta de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A taxa 
aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a 
estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da 
infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos 
do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contra-
to é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. Quando o 
Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito 
a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir 
os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no 
resultado. A taxa de desconto definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando 
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é re-
conhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos 
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando 
em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os 
custos de implementação da infraestrutura e encargos. Quando a concessio-
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo 
valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder 
Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 
b) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas premissas e técni-
cas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados
observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis-
sas. c) Impostos, contribuições e tributos - existem incertezas relacionadas à
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen-
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com
base em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em
diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter-
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e
pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social
diferidos - são registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren-
tes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada
a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabo-
radas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas
ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas
atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisa-
dos a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja
mais provável.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de 
Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no método
retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, referem-se
basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados como
ativos financeiros, para ativos de contrato de concessão. Os concessionários
devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo
aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e
CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único
contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a
entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o
cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for possível identificar
os direitos; houver substância comercial e for provável que a entidade receberá
a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são
classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção - Serviços de
implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das
instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura
são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se
as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação
da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações
é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. 
As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são
alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas

imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa 
referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura 
o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo
apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento.
b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo
método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e
prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente
financeiro do ativo de contrato, determinada na data de início de cada contrato
de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo
futuro de recebimento de caixa. c) Receita de correção monetária do ativo de
contrato de concessão - Correção reconhecida com base no índice de correção
definido no contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, a partir da entrada em operação do
empreendimento. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação 
e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem
início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção da
disponibilidade dessas instalações. 3.2. Receitas financeiras e despesas
financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre
aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método
dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem taxas bancárias, PIS e
COFINS sobre receitas e multas e juros. 3.3. Instrumentos financeiros: A
Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a
partir de 1º de janeiro de 2018, relativos a classificação e mensuração dos
ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas
por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e
mensuração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram
a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor
justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias
existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis
e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no
reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A
partir de 1º de janeiro de 2018 a Companhia passou a apresentar os
instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo
por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é
reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos
de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução
ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o 
modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de
“perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”)
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos
financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando
são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual,
substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela
Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um
ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros
são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são
mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Imposto
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais
e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual.
Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre
o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas
ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são
mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na
data de apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes
e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados
à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido. 3.5. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do
resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação
diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando
aplicável. 3.6. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.6.1. Novas
normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 47 - Conforme
mencionado na nota 3.1, a Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de Contratos
com Clientes a partir de 1º de janeiro de 2018 com base no método retrospectivo
modificado. A Companhia avaliou suas operações à luz das novas normas
contábeis, e conforme descrito no item 3.1, concluiu que a atividade de
implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o
direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cumprimento
de outra obrigação de desempenho. Segue quadro com principais impactos da
adoção:

Impactos da adoção CPC 47 e 48
Ativo
Ativo de contrato de concessão 90.984
Ativo financeiro de concessão (45.892)
Total do Ativo 45.092
Passivo
Impostos e contribuições diferidos 18.084
Total do Passivo 18.084

Impactos da adoção CPC 47 e 48
Patrimônio Líquido 
Reservas de lucros 6.818
Lucro líquido do exercício 20.190
Total do Patrimônio Líquido 27.008
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 45.092
Demonstração do resultado 
Receita Operacional 30.590
Impostos e contribuições diferidos (10.400)
Lucro líquido do exercício 20.190
CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou os reque-
rimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 
2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros 
e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recupe-
rável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação
CPC 38

Classificação 
CPC 48

Saldo em 
31/12/2018

Ativos financeiros
Bancos Custo amortizado Custo amortizado 40
Ativo financeiro 
 de concessão

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 11.025

11.065
Passivos financeiros

Fornecedores
Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado
17

3.6.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir do 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de ar-
rendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercan-
til, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases, 
emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma 
(CPC 06 (R1)), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arren-
datários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 
balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos 
moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, 
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arren-
damento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 
(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o 
ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre 
o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento
na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no pra-
zo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento
como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois
tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora
para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os
arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que
as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) uti-
lizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma
para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que
utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma
a contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos que
contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará
por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contra-
tos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui 
baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos valores não são repre-
sentativos. Não são esperados impactos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras com a adoção do CPC 06 (R2). Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - 
CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações esclarecem que as consequên-
cias do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente
a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às
distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências
do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados abran-
gentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente
reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido
atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira essa melho-
ria não é aplicável à Companhia. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o
tratamento do imposto de renda - A Interpretação (ainda sem correspondência
equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22)
trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui espe-
cificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a
entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as su-
posições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as
mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera
cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou
mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor
prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determi-
nadas isenções de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da
data em que entrar em vigor.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Bancos 127 40
5. TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha 2018 2017
Ativo Circulante 1.918 -

Taxa de rentabilidade anual acumulada
102,65% do 

CDI -
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de ope-
rações contratadas em instituição financeira nacional a preços e condições de 
mercado, 100% por meio do FIC de FI Pampulha, fundo não exclusivo, admi-
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nistrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de “aplicações” da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, com 
prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas.
6. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.4, com a entrada em vigor do CPC 47 (IFRS15) a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a baixa do Ativo finan-
ceiro de concessão e a constituição do Ativo de contrato de concessão.
Linha de transmissão TRAF 2017 Adoção inicial do CPC 47 2018
LT 500Kv - Pirapora 2 - Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2 12,96% 11.025 (11.025) -
Não circulante 11.025 -
Linha de transmissão TRAF 2016 Adição (b) Adiantamentos (a) Remuneração 2017
LT 500Kv - Pirapora 2 - Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2 12,96% - 4.215 6.366 444 11.025
Não circulante - 11.025
(a) Adiantamentos a fornecedores realizados referentes a custos ainda não incorridos na construção da subestação e, portanto, ainda não constituem custo
de construção nesta data. Quando a Companhia incorrer nos custos, os adiantamentos serão compensados. (b) As adições referem-se à construção da linha
de transmissão:

Localização Descrição Ato Legislativo RAP Custo de construção 
estimado (Capex Aneel)

Previsão de  
conclusão REIDI (*)

LT 500Kv - Pirapora 2 - Janaúba 3, e
LT 500Kv - Janaúba 3 - Bom Jesus 

da Lapa 2

Implantação de linhas 
de transmissão e 

ampliação das subes-
tações associadas

Contrato Con-
cessão ANEEL 

015/2017
R$185.422 R$959.604 Fevereiro de 

2022

Portaria MME 164/2017.  
Ato Declaratório E xecutivo  

da RFB nº 119/2017
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.

11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a pagar - OCP - Passivo e Despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte

Valor
Original

Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros/ 
Atualização
monetária

Principais condi-
ções de rescisão 

ou extinção
Outras informações relevantes

Transações com a Controladora

1 OCR x disponibilidades - 
CCI - Taesa

R$156 Valor 
mensal

29/09/2017
até a 

extinção da 
concessão

Multa de 2% a.m. 
+ juros de mora de
12% a.a. / Atualiza-
ção anual pelo IPCA

Poderá ser rescin-
dido em caso de 
extinção da con-

cessão de qualquer 
das partes, por 

determinação legal 
ou por mútuo acordo 

entre as partes.

Caso umas das partes não possa cumprir 
qualquer de suas obrigações, em decorrên-
cia de caso fortuito ou força maior, nos ter-

mos do artigo 393 do código civil, o presente 
contrato permanecerá em vigor, ficando a 

obrigação afetada suspensa por tempo igual 
ao de duração do evento e proporcionalmen-

te aos seus efeitos.

2
OCR x disponibilidades -  
reembolso de despesas - 

Taesa
N/A N/A

Não há taxa de 
juros e atualização 

monetária.
Não houve. Não houve.

Transações com empresas ligadas

3
OCP x Custo e Despesa 

com pessoal - Previdência 
privada - Forluz

Investimento
conforme
opção do 

funcionário

Término
indetermi-

nado

Taxa de administra-
ção de 1,5% sobre 
o total das contri-
buições mensais /

Não há atualização
monetária.

Não houve. Não houve.

4
OCR x disponibilidades -  
reembolso de despesas - 

MIR
N/A N/A

Não há taxa de 
juros e atualização 

monetária.
Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pa-
gamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a 
ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.6.1, com a entrada em vigor
do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo de contrato de concessão.
Linha e subestação Adoção inicial do CPC 47 Adição (a) 2018
Miracema/Lajeado/Palmas 22.408 68.576 90.984
Não circulante 22.408 90.984
(a) Vide nota explicativa nº 6, letra (b)
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações 
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos pri-
meiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento anual de operação,
manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável
- a receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto,
mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade
das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato
de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao
desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da recei-
ta anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao
período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponi-
bilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a
transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos
termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por
infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manu-
tenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de
infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - o advento do 
termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referi-
do contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da conces-
são determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens
vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações,
bem como a determinação do montante da indenização devida à transmisso-
ra, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico.
O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inven-
tário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu
pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão
- RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas
concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimen-
tos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de
energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - a critério
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
período, mediante requerimento da transmissora.  Aspectos ambientais - a

transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, 
observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas 
as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos 
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências.  
Descumprimento de penalidades - nos casos de descumprimento das pena-
lidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e 
dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá 
ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no 
contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da 
transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, 
e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, 
a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da 
transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o lei-
lão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da ca-
ducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor 
equivalente às respectivas participações. • Estrutura de formação da RAP - 
A Companhia será remunerada pela disponibilidade de suas instalações de 
transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, não 
estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor 
homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2018 2017
Passivo Circulante
INSS e FGTS 49 37
IRRF empregados 35 24
CSLL, COFINS e PIS - Lei nº 10.833 3 29
Outros 5 8

92 98
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS

2018 2017
Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias 97 60
IRPJ sobre prejuízos fiscais 461 189

558 249
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias 14.901 137
Efeito líquido no balanço
IRPJ e CSLL - Passivo/Ativo 14.343 112

2019 2020 2021 2022 Total
Diferenças temporárias 97 - - - 97
Prejuízos fiscais - - - 461 461

97 - - 461 558
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2018 2017
PIS e COFINS (*) - Passivo 6.228 431
(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e 
CPC 47.

REF Contratos e outras transações Passivo Despesas
2018 2017 2018 2017

1 Contrato CCI - Taesa x JAN 155 - 1.085 -

2
Reembolso de despesas - Taesa X 

JAN - - 71 -

3
Previdência privada - Forluz - des-

pesa - - 9 9
4 Reembolso de despesas - JAN x MIR 7 - - -

162 - 1.165 9
II - Remuneração dos administradores: No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remu-
neração pelo desempenho de suas funções. III - Dividendos a pagar:
Dividendos a pagar 2017 Dividendos obrigatórios 2018
Taesa - 4.991 4.991
12. FORNECEDORES 2018 2017
Elecnor do Brasil Ltda 4.454 -
Dezoito Comunicação Ltda 364 -
Outros 341 17

5.159 17
O saldo refere-se basicamente aos compromissos assumidos para a constru-
ção da linha de transmissão.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - em 31 de dezembro de 2018, o capital social totalmente in-
tegralizado era de R$38.948, representado por 38.948.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2017 o capital era de 
R$10.598, representado por 10.598.000 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal). 
Data Evento Capital integralizado
01/06/2017 AGE 36.270
28/12/2018 AGE 2.678

38.948
Reserva de lucros - Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. Remuneração dos acionistas - O estatuto 
social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obriga-
tório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício apurado na forma da 
Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro (prejuízo) do exercício:
 Ratificada pela AGO de 27/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro (Prejuízo) do exercício 21.240 (217)
Adoção inicial do CPC 47 - lucros acumulados 6.818 -

28.058 (217)
Reserva legal (1.051) -
Dividendos obrigatórios (4.991) -
Reserva especial (27.791) -
Compensação de prejuízos acumulados (225) -
(Prejuízos) acumulados - (217)
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Diferidos - são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem
diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro real) e
o respectivo valor contábil.

2018 2017
Imposto de renda (8.045) 82
Contribuição social (2.897) 30
Imposto de renda e contribuição social diferidos (10.942) 112
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos
decorrentes do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato
de concessão, exclusivamente no que se refere à construção, operação e

manutenção de instalações descritas no referido contrato.
Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado

13/2015 - 2ª etapa Austral Seguradora S.A.
07/02/2017 a 

06/11/2022 95.960

Tipo de 
seguro

Segura-
dora Vigência

Limite
máximo de 
indenização

Danos
materiais -

valor em risco Prêmio

D&O
Zurich

Seguros
19/09/18 a 
18/09/19 15.000 - 2

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativi-
dades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou en-
volvidas em suas operações. 16.3. Categorias de instrumentos financeiros:

2018 2017
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 1.918 -
Custo amortizado:
- Bancos 127 40
- Ativo financeiro de concessão (*) - 11.025

2.045 11.065
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado
- Fornecedores 5.159 17
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e rece-
bíveis. 16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros:
Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e pra-
zos de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora perma-
nentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração 
de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto
aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura
esses riscos. A Companhia está expostas às flutuações de taxa de juros pós-
-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio do
monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2 Análises de sen-
sibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade 
foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas va-
riáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto 
no fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo 
que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o 
exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável 
do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

Índice 2018
Cenário 

provável em 2019
CDI (a) 6,40% 6,50%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo),
1º de março de 2019 - Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos 2018

Efeito Provável no
LAIR - 2019 - (redução)

Títulos e valores mobiliários - CDI - Ativos 
financeiros 1.918 2
16.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de 

uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando 
a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras.  A 
Administração da Companhia entende que o risco de crédito do saldo 
mantido em caixa e equivalentes de caixa é limitado considerando que as 
contrapartes são representadas por bancos e instituições financeiras que 
possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que 
caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao 
cumprir com suas obrigações. 16.6 Gestão dos riscos operacionais (fase 
de construção): É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes 
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura 
da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado 
e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias 
e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial: Riscos
regulatórios - extensa legislação e regulação governamental emitida pelos 
seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e 
Ministério do Meio Ambiente. Risco de construção e desenvolvimento das 
infraestruturas - caso a Companhia expanda os seus negócios por meio da 
construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos 
inerentes à atividade de construção, a atrasos na execução da obra e a 
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos 
e/ou penalidades, dado que a Companhia pode depender de terceiros para 
fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações e, sujeita a aumentos 
de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega 
ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as 
atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Risco de descontinuidade 
de um fornecedor específico que não tenha substituto no mercado - onde a 
Companhia possa ser obrigada a realizar investimentos não previstos, a fim de 
desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir 
o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa seus
resultados operacionais. O objetivo da Companhia é o de administrar os riscos 
operacionais evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua
reputação, e buscar eficácia nos custos. 16.7. Hierarquia do valor justo
dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível
1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente
(derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não
são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis).
Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício
findo em 31 de dezembro de 2017. 16.7.1 Instrumentos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado

Nota  
explicativa 2018 2017

Hierarquia do 
valor justo

Ativos financeiros - Títulos e 
valores mobiliários 5 1.918 - Nível 2
16.7.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Ex-
ceto pelos detalhados a seguir, a Administração considera que os valores 
contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos seus 
valores justos.

Nota  
explicativa

2018 2017 Hierarquia
do valor 

justo
Valor

contábil
Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativo financeiro 
de concessão 6 - - 11.025 11.025 Nível 3
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2018 2017
Construção 68.576 4.215
Remuneração do ativo financeiro de concessão - 444
Receita operacional bruta 68.576 4.659
PIS e COFINS diferidos (4.744) (431)
Deduções da receita (4.744) (431)
Receita operacional líquida 63.832 4.228
Conciliação entre a receita bruta e a receita registrada 
para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 68.576 4.659
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação 
 pelo regime de caixa (68.576) (4.659)
Receita operacional bruta tributável - -
18. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com-
plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras, 
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março 
de 2012. Em 31 de dezembro de 2018, 50% do quadro efetivo de empregados 
da Companhia participava do Plano Taesaprev (57% em 31 de dezembro de 
2017). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de acordo 
com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até o mês 
subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano são 
mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle da 
Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-funda-
dora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer 
momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que de-
penderá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará 
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinado-
ra do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos 
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados 
na nota explicativa nº 9 - Partes relacionadas.
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Implantação das instalações de transmissão de energia elétrica - Contrato
Subestações - Em 17 de maio de 2018, a Companhia celebrou o contrato com 
a Elecnor do Brasil Ltda., no valor de R$120.490, cujo objeto é a construção, 
na modalidade empreitada integral por preço fixo global (EPC Chave na 
Mão), das subestações Pirapora 2, Janaúba 3 e Bom Jesus da Lapa II, 
contemplando o fornecimento de todos os bens, equipamentos e materiais 
e a execução de todos os serviços necessários à completa implantação, 
testes, comissionamento e entrada em operação e perfeito funcionamento do 
Empreendimento, incluindo, mas não se limitando, aos projetos civil, elétrico 
e eletromecânico, execução das obras civis, fornecimento de equipamentos 
e peças sobressalentes, fornecimento de materiais e equipamentos de 
montagem, montagem eletromecânica e instalações. Implantação das 
instalações de transmissão de energia elétrica - Contrato Linhas de 
Transmissão - Em 18 de abril de 2018, a Companhia celebrou o contrato com 
a Vale do São Francisco Sistemas de Transmissão SPE Ltda., no valor de 
R$591.500, cujo objeto é a construção, na modalidade empreitada integral por 
preço fixo global (EPC Chave na Mão), das Linhas de Transmissão Pirapora 
2 - Janaúba 3, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 
238 km com origem na Subestação Pirapora 2 e término na Subestação 
Janaúba 3 e a linha de transmissão Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, em 
500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 304 km, com origem 
na Subestação Bom Jesus da Lapa II e término na Subestação Janaúba 3, 
contemplando o fornecimento de todos os bens, equipamentos e materiais e 
a execução de todos os serviços necessários à completa implantação, testes, 
comissionamento e entrada em operação e perfeito funcionamento das Linhas 
de Transmissão, incluindo, mas, não se limitando, aos projetos civil, elétrico e 
eletromecânico, execução das obras civis, fornecimento de materiais e peças 
sobressalentes, fornecimento de materiais e equipamentos de montagem, 
montagem eletromecânica e instalações.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - Em 28 de abril de 2017 a Companhia obteve o Termo
de Referência para elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS),
para requerimento da Licença Prévia (LP). Foram obtidas todas as certidões
(anuências) de uso do solo junto aos municípios interceptados. O estudo am-
biental foi protocolado no IBAMA em 18 de dezembro de 2017. Em 03 de
setembro de 2018 foi emitida a Licença Prévia. A previsão para emissão da
Licença de Instalação é 2019.
21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento do capital social - Em 14 de fevereiro de 2019 a AGE deliberou a ele-
vação do capital social de R$38.948 para R$40.615. Os recursos provenientes 
desta integralização no valor de R$1.697, serão subscritos e integralizados em
dinheiro, pela Taesa.

Diretoria
Nome Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação específica
Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação específica
Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação específica

Wagner Rocha Dias - Contador  
CRC-RJ 112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA 
Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e 
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões 
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente 
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria  - Diretor sem Denominação Específica

Marcus Pereira Aucélio - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA 
Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica 
S.A. (“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria - Diretor sem Denominação Específica

Marcus Pereira Aucélio - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos acionistas, Conselheiros e Diretores da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A., Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Compa-
nhia), 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 Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. 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. 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 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. Ênfase - Adoção ao CPC 47 - Receita de 
contrato com cliente: Chamamos a atenção para a nota 3.6 às demonstrações financeiras, que descreve os impac-
tos relacionados à adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, sendo os principais efeitos o reconhecimento 
de um ativo de contrato (anteriormente classificado como ativo financeiro) no montante de R$90.984 mil e ajuste aos 
lucros acumulados no montante de R$6.818 mil. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administra-
ção da Companhia 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 
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80

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, con-
cluirmos 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 demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, 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 financeiras. Responsabilidades do audi-
tor 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. Se-
gurança 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 re-
levantes 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 lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições 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 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 Companhia 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores da UCAM Zona Oeste/ Penha a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 
de março de 2019, às 15h em primeira convocação, e às 
15h30 em segunda e última, com qualquer número, na 
UCAM Bangu, que fica na Rua Rio da Prata, nº 391, Bangu, 
Rio de Janeiro, RJ, para discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

• Acordo para quitação de verbas trabalhistas;
• Dentre outras medidas de protesto e cobrança, analisar 
e deliberar sobre a conveniência de deflagrar movimento 
de greve dos professores.

Esta convocação é feita nos termos da 
Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do  
Estatuto do Sindicato. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019

Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBEAUTY

CNPJ: 29.315.410/0001-03 / NIRE: 33.4.0005615-9
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBEAUTY, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada em sua sede a Rua da Conceição nº 99, sala 406 – Centro, 
Niterói/RJ, no dia 02 de abril de 2019. Em primeira convocação às 09:30 
horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação 
às 10:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 
um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum 
legal, em terceira e última convocação, às 11:30 horas, com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados associados, a fim de deliberarem sobre 
a seguintes ordens do dia: I) Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação 
de Contas do Exercício Social do Ano de 2018 compreendendo: 2. 
Balanço Geral;Relatório de Gestão; 3. Demonstração de Sobras ou 
Perdas apuradas no Exercício; 4. Destinação das Sobras ou Perdas no 
Exercício; 5. Parecer do Conselho Fiscal; 6. Eleição do Conselho Fiscal 
para exercício em 2019. Niterói, 22 de março de 2019.

CARLOS MURILLO CORREIA TEIXEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845488 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO  de  J3T  
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada na 
Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados desta data, a fim de  efetuar o pagamento dos encargos 
vencidos e não pagos, previstos na Escritura lavrada em 28/10/2014, no 10° 
Ofício de Notas no livro 7144, fl.10, com garantia de alienação fiduciária 
registrada na matrícula 405165 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel 
situado na Estrada dos Três Rios, nº 1200, sala 430 - Rio de Janeiro/RJ, de 
responsabilidade de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, 
posicionado em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de 
mora ao acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo 
pagamento, conforme planilha de débito que o acompanha. Fica V.S.a. 
cientificada de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
implica na Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em 
favor do credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio 
de Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845489 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO  de  J3T  
ADMINISTRAÇÃO E  PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada 
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargos vencidos  e não pagos, previstos na Escritura de 28/10/2014, do 
10° Oficio, livro 7144, fl.22, com garantia de alienação fiduciária registrada na 
matrícula 405173 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada 
dos Três Rios, nº 1200, sala 748 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade 
de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado 
em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora ao 
acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, 
conforme planilha de débito que o  acompanha. Fica V.S.a. cientificada 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na 
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio de 
Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845487 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de J3T  
ADMINISTRAÇÃO E  PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada 
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargos vencidos e não pagos, previstos na Escritura de 28/10/2014, do 
10° Ofício, livro 7144, fl.32, com garantia de alienação fiduciária registrada na 
matrícula 405174 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada 
dos Três Rios, nº 1200, sala 749 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade 
de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado 
em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora ao 
acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, 
conforme planilha de débito que o acompanha. Fica V.S.a. cientificada 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na 
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio de 
Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ N.º 06.077.048/0001-84 - NIRE: 33.3.0027299-2

CONVOCAÇÃO E AVISO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Globaltech Consulting S/A 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de abril de 2019 
às 09:00h, a ser realizada na sede social, na R. Dr. Mattos nº 348/210, Rio 
Bonito/RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do 
Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício 
Social encerrado em 31/12/2018; 2) Destinação do Resultado do Exercício; 
3) Eleição da Diretoria e 4) Assuntos Gerais. Outrossim, informamos que
os documentos mencionados no Art.133 da Lei 6.404/76 encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019. A Diretoria.

Assine o Monitor Mercantil

Produtores brasileiros estão usando mais defensivos biológicos 
Vendas cresceram 
77% em 2018, 
maior índice  
da história  
do segmento

A indústria de controle bio-
lógico brasileira, formada por 
empresas produtoras de de-
fensivos agrícolas para com-
bate a pragas e doenças nas 
lavouras, está ampliando sua 
participação na agricultura. 
Os produtos biológicos estão 
sendo empregados em dez 
milhões de hectares no Brasil. 
Em cinco anos, o número de 
biofábricas dobrou: já são 70 
indústrias de produtos do tipo 
no país. As empresas estão in-
vestindo mais em pesquisa e 
as universidades abrindo espa-
ço para o debate e a produção 
científica. Inovações técnicas 
estão surgindo, inclusive com 
a utilização de drones nas 
plantações.

“Estamos vivendo um 
momento de profissionali-
zação. No passado, o uso 
do defensivo biológico le-
vantava dúvidas e não ha-
via muita pesquisa. Hoje, as 
universidades também estão 
aumentando o foco sobre o 
tema”, destacou Arnelo Ne-
del, empresário e presidente 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Controle Bioló-
gico (ABCBio), em coletiva 
de imprensa realizada nesta 
quinta-feira em São Paulo.

O conjunto das empresas 
membros da ABCBio e que 
representa 70% do mercado 
de agente biológico comer-
cializado no Brasil, encerrou 
2018 com vendas totais da 
ordem de R$ 464,5 milhões, 
resultando numa expansão 
de 77% sobre os R$ 262,4 
milhões obtidos em 2017. É 
o maior índice de crescimen-
to da história do segmento.

Amália Borsari, direto-
ria executiva da ABC Bio, 
explicou que a participação 
total dos biológicos no mer-
cado de defensivos é de 1% 
a 2%. “O biológico e o sinté-
tico são mercados diferentes, 
mas a expansão do biodefen-
sivo é mais acelerada”, com-
parou.  Amália contou que a 
associação vem sendo pro-
curada por empresas estran-
geiras interessadas em fazer 
parceria no Brasil. 

Em termos de regulação, os 
produtos passam pelo crivo do 
Ministério da Agricultura, da 
Anvisa e outros controles que 
asseguram o uso no campo. A 
tecnologia também é uma for-
te aliada do segmento, assim 
como as agências de financia-
mento, como a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) 
e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). 

“Os biodefensivos são alta-
mente específicos para a pra-
ga alvo, que permite a vida de 
insetos benéficos à produção 
(predador natural), e diminui 
a dependência de mais agro-
químicos. A maioria dos bio-
defensivos é isenta de limites 
máximos de resíduos em ali-
mentos em todo o mundo, re-
duzindo a exposição dos con-
sumidores e do meio ambiente 
a resíduos tóxicos”, explicou a 
ABCBio que reúne 21 empre-
sas associadas. 

Lançamentos

Além do trabalho de divul-
gação sobre os benefícios dos 
defensivos agrícolas bioló-
gicos, o aumento nas vendas 
no ano passado foi alavanca-
do pelo lançamento nos últi-
mos dois anos de produtos no 
mercado brasileiro. Diversas 
novas formulações foram co-
locadas à disposição do pro-
dutor entre o final de 2017 e 
durante 2018. Algumas delas 
ganham espaço no pacote tec-
nológico de controle de pragas 

e doenças das lavouras por 
proporcionarem aumento de 
vida útil e, consequentemen-
te, maior tempo de prateleira. 
Além disso, os novos ativos 
que estão chegando ao mer-
cado possibilitam controlar 
diferentes pragas e doenças, 
alguns possuem mais de um 
ativo biológico num mesmo 
composto e há ainda os cha-
mados agentes híbridos, que 
combinam ativos biológicos 
com ingredientes de origem 
química. 

Segundo a associação, 
os produtos são inofensivos 
para as pessoas se forem usa-
dos de forma adequada. As 
principais culturas que usam 
o insumo são a soja, cana, 
café, hortaliças e frutas.  Para 
Arnelo Nedel, eleito recente-
mente para a gestão do biê-
nio 2019-2020, o desempe-
nho expressivo do segmento 
ganha ainda mais relevância 
por ser uma média. “Houve 
segmentos onde o aumento 
de vendas atingiu a espanto-
sa marca de 148%, como no 
caso dos biofungicidas”. Ele 
explicou que os agricultores 
estão aumentando o uso de 
defensivos biológicos. 

“O bom resultado no seg-
mento depende muito da apli-
cação correta do produto”, 
ressaltou o presidente da AB-
CBio. Para ampliar a divulga-
ção sobre as novas tecnologias 
utilizadas no controle biológi-
co de pragas e doenças que 
afetam a agricultura brasileira, 
a entidade tem uma série no 
YouTube que ajuda a dissemi-
nar o uso de biodenfensivos 
na agricultura brasileira. A sé-
rie tem como público agricul-
tores, consultores e técnicos 
interessados em aprofundar o 
conhecimento sobre o uso de 
defensivos biológicos. O ví-
deo, que tem duração de cinco 
minutos.

Novo posicionamento

As indústrias produtoras 

de defensivos têm se apro-
ximado mais do agricultor, 
oferecendo suporte, assis-
tência técnica, sobretudo 
em relação as formas de 
aplicação de agentes que 
são organismos vivos que, 
portanto, demandam maior 
controle no seu manejo. Há 
casos de agentes biológicos 
que já apresentam a mesma 
eficácia dos produtos con-
vencionais. “O que se nota 
é que havia, e ainda há, uma 
demanda reprimida por so-
luções de defesa vegetal 
que resultem em menor im-
pacto em termos de resídu-
os, principal característica 
dos agentes biológicos”, 
comentou o presidente da 
ABCBio.

Uma pesquisa feita pela 
ABCBio, na safra 2017-18, 
com 1.762 agricultores de 
todo o país, apontou que 43% 
dos produtores rurais não co-
nheciam os biodefensivos. E 
cerca de 98% dos entrevista-
dos que usaram defensivos 
biológicos na safra 2017-18 
disseram que pretendiam 

usá-los também na próxima 
safra. Entre os fatores mais 
citados para a decisão do uso 
está a eficiência do controle, 
mencionado por 76% dos 
produtores ouvidos.

O mercado mundial de 
defensivos agrícolas biológi-
cos tem registrado índices de 
crescimento cinco vezes su-
perior ao da indústria de de-
fensivos químicos. No Bra-
sil, a expectativa é de maior 
crescimento do segmento 
nos próximos anos. Dos pro-
dutores ouvidos na pesquisa 
da ABCBio, por exemplo, 
96% disseram que deve ha-
ver crescimento no uso desse 
tipo de insumo no paísl nos 
próximos cinco anos.

Controle biológico

A expansão do uso de de-
fensivos agrícolas biológicos 
no Brasil é motivada por al-
guns fatores: Uma nova men-
talidade do setor produtivo – o 
Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) cresce num ritmo acele-
rado e os defensivos biológicos 

são primordiais neste sistema. 
Oferta limitada de novas mo-
léculas químicas convencio-
nais. Foco em uma agricultura 
mais sustentável, com menor 
toxidade ao ambiente, ao ho-
mem e aos animais.

Condição climática bra-
sileira e a prática de mono-
cultura favorecem a pro-
liferação de novas pragas. 
Avanços tecnológicos ofe-
recem caminho para desen-
volvimento do potencial de 
produtos biológicos mais efi-
cientes. A pressão regulatória 
pela gestão de resíduos favo-
rece a aprovação de produtos 
mais seguros e naturais.

Aumento da demanda do 
consumidor e supermerca-
dos (busca por produtos com 
resíduos zero). Aumento de 
estudos de compatibilidade, 
de pesquisa e desenvolvi-
mento favorece o uso dos 
defensivos biológicos com-
patíveis com os defensivos 
sintéticos, convencionais. 
Evolução continua da escala 
de produção e métodos de 
aplicação.

Arnelo Nedel: ‘Hoje, as universidades também estão aumentando o foco sobre o tema’ 
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Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

Nota
2018 2017explicativa

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 14 15
Títulos e valores mobiliários 5 2.839 403
Impostos e contribuições sociais 8 271 240
Outras contas a receber 105 102
Total dos Ativos Circulantes 3.229 760
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais 3.817 3.840
Ativo financeiro de concessão 6 - 73.494
Ativo de contrato de concessão 7 154.011 -
Total dos Ativos Não Circulantes 157.828 77.334
Total dos Ativos 161.057 78.094

Nota
2018 2017explicativa

Passivos   
Passivos Circulantes
Fornecedores 4.410 1.913
Impostos e contribuições sociais 8 212 165
Dividendos a pagar 11 4.350 806
Outras contas a pagar 122 80
Total dos Passivos Circulantes 9.094 2.964
Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 9 4.645 2.260
Tributos diferidos 10 5.505 2.678
Provisões para contingências 12 4.163 3.744
Total dos Passivos Não Circulantes 14.313 8.682
Total dos Passivos 23.407 11.646
Patrimônio Líquido
Capital social 87.416 25.384
Reserva de lucros 50.234 2.023
Recurso destinados a aumento de capital - 39.041
Total do Patrimônio Líquido 13 137.650 66.448
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 161.057 78.094

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Mariana Transmissora de Energia S.A. (“Mariana” ou “Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de dezembro de 
2013, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços 
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia 
elétrica denominada Itabirito II - Vespasiano II de 500Kv, conforme estabele-
cido no Edital de Leilão nº 013/2013, emitido pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica - ANEEL. Em 2 de maio de 2014, a Companhia assinou, com a 
ANEEL, o contrato de concessão nº 011/2014 para construção, operação e 
manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão 
para início das operações é dezembro de 2019. Em 21 de fevereiro de 2017 
o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, emitiu a Licença Prévia 
Ambiental e solicitou o atendimento de algumas condicionantes para a forma-
lização da Licença de Instalação. A Licença de Instalação/Operação foi deli-
berada em 21 de dezembro de 2018 e iniciada a fase de construção da linha 
de transmissão, com duração estimada de 14 (quatorze) meses à partir desta 
data. Embora haja expectativa de cumprimento do prazo previsto no contrato 
de concessão firmado, para a entrada em operação da linha de transmissão, a 
Administração da Mariana encontra-se em tratativas junto à ANEEL buscando 
revisão de determinadas condições contratuais relacionadas à receita anual 
permitida, tendo como base os eventuais impactos decorrentes do atraso na 
emissão da licença de instalação pelo órgão ambiental competente. A Admi-
nistração da Companhia não possui expectativa de incorrer em penalidades 
em eventual atraso caso a data de entrada em operação não seja cumprida, 
pois entende que este seria decorrente de fatos não imputáveis à Companhia 
passíveis de comprovação perante à ANEEL (atraso na emissão da licença 
de instalação). Consequentemente, nenhuma provisão foi constituída nesta 
data relacionada a este tema. A Licença de Instalação/Operação foi delibera-
da em 21/12/2018. A MAR é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança 
de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto no Contrato 
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controla-
dor, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos 
estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. Em 31 de dezembro de 
2018, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ati-
vos circulantes no montante de R$5.865, decorrente, principalmente, da conta 
“Fornecedores”. Para equalização do capital circulante negativo, a Companhia 
conta com aportes de recursos a serem efetuados pela Taesa. 
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 21 de mar-
ço de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da 
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso 
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento 
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da 
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos 
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias 
como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características 
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na 
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple-
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo 
do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a recei-
ta de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A taxa 
aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a 
estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da 
infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos 
do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contra-
to é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. Quando o 
Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito 
a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir 
os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no 
resultado. A taxa de desconto definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando 
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é re-
conhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos 
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando 
em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os 
custos de implementação da infraestrutura e encargos. Quando a concessio-
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo 
valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder 
Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 
b) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas premissas e técni-
cas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados 
observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de 
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis-
sas. c) Impostos, contribuições e tributos - existem incertezas relacionadas à 
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de 
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen-
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças 
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de 
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com 
base em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte 
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em 
diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter-
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e 
pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social 
diferidos - são registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren-
tes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos 
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e 
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada 
a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabo-
radas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas 
ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas 
atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisa-
dos a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja 
mais provável.

Relatório da Administração
A Administração da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MAR” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acom-
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor indepen-
dente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
A MAR é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. (“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil 2018 2017
Receita operacional líquida 39.641 38.956
EBITDA 15.827 1.725
Margem EBITDA 39,92% 4,43%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 14.922 2.776
Resultado financeiro (392) 71
Imposto de renda e contribuição social 1.297 (1.122)
EBITDA 15.827 1.725

EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líqui-
das e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhe-
cido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de 
caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um 
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
MAR e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor indepen-
dente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente sobre as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 pelo valor de R$45 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram servi-
ços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas contábeis, 
vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC48 (IFRS 9) e CPC47 (IFRS15) 
e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração foi responsável 
pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações das respectivas 
normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na demonstração finan-
ceira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela controladora Taesa.
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro 

de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

2018 2017explicativa
Receita operacional líquida 17 39.641 38.956
Material e outros custos de construção (22.797) (36.266)
Custos operacionais (22.797) (36.266)
Lucro bruto 16.844 2.690
Pessoal - (496)
Serviços de terceiros (947) (464)
Outras despesas operacionais (70) (5)
Despesas operacionais (1.017) (965)
Lucro antes das receitas (despesas) 
 financeiras, líquidas dos impostos e contribuições 15.827 1.725
Receitas financeiras 432 33
Despesas financeiras (40) (104)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 392 (71)
Lucro antes dos impostos e das contribuições 16.219 1.654
Imposto de renda e contribuição social correntes (128) (8)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.169) 1.130
Imposto de renda e contribuição social 14 (1.297) 1.122
Lucro líquido do exercício 14.922 2.776
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 14.922 2.776
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 14.922 2.776
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota Capital Reserva de lucros Recursos destinados Lucros (Prejuízos)

explicativa social Legal Especial a aumento de capital acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 13 25.384 - - - (94) 25.290
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC - - - 39.041 - 39.041
Lucro líquido do exercício - - - - 2.776 2.776
Destinação do resultado:
Reserva legal - 139 - - (139) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (659) (659)
Reserva especial - - 1.884 - (1.884) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13 25.384 139 1.884 39.041 - 66.448
Aumento de capital 62.032 - - (39.041) - 22.991
Adoção inicial CPC 47 - - - - 36.833 36.833
Lucro líquido do exercício - - - - 14.922 14.922
Destinação do resultado:
Reserva legal - 746 - - (746) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (3.544) (3.544)
Reserva especial - - 47.465 - (47.465) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 87.416 885 49.349 - - 137.650

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
2018 2017explicativa

Fluxo de caixa das atividades operacionais   
Lucro líquido do exercício  14.922 2.776
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo financeiro de concessão 6 e 17 - (2.794)
Receita de construção 6 e 17 (41.026) (37.704)
Receita de aplicação financeira (432) (33)
Custo de construção 22.797 1.844
Imposto de renda e contribuição social 14 1.297 (1.122)
Tributos diferidos 1.385 1.541
Provisão/reversão para contingências 12 442 3.905
Variações nos ativos e passivos:
Baixa/Redução do ativo financeiro de concessão 73.494 4.164
Constituição do ativo de contrato de concessão (73.494) -
(Aumento) nos impostos e nas contribuições 
sociais ativos, líquido dos passivos (47) (203)
Redução (aumento) nas outras contas a 
receber e depósitos judiciais 21 (3.942)
(Redução) nos fornecedores (20.300) (7.292)
Aumento (redução) nas outras contas a pagar 17 (103)
Caixa (aplicado) nas atividades operacionais (20.924) (38.963)
Imposto de renda e contribuição social pagos (64) (6)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (20.988) (38.969)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários (2.004) (67)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento (2.004) (67)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 13 22.991 -
Adição de recursos destinado ao aumento de 
capital - AFAC 13 - 39.041
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento 22.991 39.041
(Redução) aumento líquido no caixa e 
  equivalentes de caixa (1) 5
Saldo inicial de equivalentes de caixa 4 15 10
Saldo final de equivalentes de caixa 4 14 15
(Redução) aumento líquido no caixa e 
  equivalentes de caixa (1) 5
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita 
de Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no 
método retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, refe-
rem-se basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados 
como ativos financeiros, para ativos de contrato de concessão. Os concessio-
nários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obede-
cendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob 
um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou 
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no 
contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for 
possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que 
a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito.  As receitas da Com-
panhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção - 
Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias 
das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestru-
tura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os 
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação 
da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações 
é implementada através de contratos terceirizados com partes não relaciona-
das. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são 
alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é 
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas ime-
diatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referen-
te a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o 
custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida 
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apu-
rada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. b) 
Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo 
método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos 
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prê-
mios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro 
do ativo de contrato, determinada na data de início de cada contrato de con-
cessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de 
recebimento de caixa. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato 
de concessão - Correção reconhecida com base no índice de correção defini-
do no contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor - IPCA, a partir da entrada em operação do 
empreendimento. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de opera-
ção e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que 
tem início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção 
da disponibilidade dessas instalações. 3.2. Receitas financeiras e despesas 
financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplica-
ções financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem taxas bancárias, PIS e CO-
FINS sobre receitas e multas e juros. 3.3. Instrumentos financeiros: A Com-
panhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a 
partir de 1º de janeiro de 2018, relativos a classificação e mensuração dos 
ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas 
por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e men-
suração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a 
ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao va-
lor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo 
por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existen-
tes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e 
disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do 
modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º de 
janeiro de 2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros 
da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos 
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reco-
nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a 
ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos 
de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações 
líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um 
ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando 
tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o 
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instru-
mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método 
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperá-
vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros 
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros 
seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impair-
ment) - O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por 
um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com 
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não 
identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apre-
sentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um 
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos fi-
nanceiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando 
são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resul-
tado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Im-
posto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente são calculados com base no regime do lucro pre-
sumido considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de 
cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 
10% sobre a base tributável excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - 
base de cálculo de 12% da receita e alíquota da contribuição social de 9%. A 
base de cálculo é a receita bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos 
de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações finan-
ceiras (renda fixa e variável) e das variações monetárias ativas e demais resul-
tados positivos obtidos pela Companhia. Os impostos diferidos são reconheci-
dos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati-
vos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para 
fins de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que 
se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, 
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas 
até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de im-
posto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, 
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é 
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra 

os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social di-
feridos são revisados a cada data de relatório e reduzidos na medida em que 
sua realização não seja mais provável. 3.5. Lucro por ação: O lucro por ação 
básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas 
da Companhia e da média ponderada das ações em circulação no respectivo 
exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efeito de instru-
mentos dilutivos, quando aplicável. 3.6. Normas e interpretações novas e 
revisadas: 3.6.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2018:
CPC 47 - Conforme mencionado na nota 3.1, a Companhia aplicou o CPC 47 
- Receita de Contratos com Clientes a partir de 1º de janeiro de 2018 com base 
no método retrospectivo modificado. A Companhia avaliou suas operações à 
luz das novas normas contábeis, e conforme descrito no item 3.1, concluiu que 
a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma 
vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao 
cumprimento de outra obrigação de desempenho.  Segue quadro com princi-
pais impactos da adoção:

Impactos da adoção do CPC 47 
Ativo
Ativo de contratual de concessão 154.011
Ativo de financeiro de concessão (101.640)
Total do Ativo 52.371
Passivo
Impostos e contribuições diferidos 3.525
Total do Passivo 3.525
Patrimônio Líquido 
Reservas de lucros 36.833
Lucro líquido do exercício 12.013
Total do Patrimônio Líquido 48.846
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 52.371
Demonstração do resultado 
Resultado operacional 12.410
Impostos e contribuições diferidos (397)
Lucro líquido do exercício 12.013
CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou os reque-
rimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 
2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros 
e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recupe-
rável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação
  CPC 38

Classificação
 CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes 
 de caixa Custo amortizado Custo amortizado 15
Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por meio 
do resultado

Valor justo por meio 
do resultado 403

Ativo financeiro de 
concessão

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 73.494

73.912
Passivos financeiros

Fornecedores

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado 1.913

3.6.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir do 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de ar-
rendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercan-
til, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases,
emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida nor-
ma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arren-
datários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 
balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos 
moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, 
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arren-
damento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 
(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o 
ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre 
o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de 
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento 
na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no pra-
zo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento 
como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais 
pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há 
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os 
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com 
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois 
tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora 
para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os 
arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) uti-
lizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma 
para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que 



Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma 
a contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos que 
contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará 
por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento 
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contra-
tos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui 
baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos valores não são repre-
sentativos. Não são esperados impactos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras com a adoção do CPC 06 (R2). Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - 
CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações esclarecem que as consequên-
cias do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente 
a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às 
distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências 
do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados abran-
gentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente 
reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido 
atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira essa melho-
ria não é aplicável à Companhia. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o 
tratamento do imposto de renda - A Interpretação (ainda sem correspondência 
equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) 
trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui espe-
cificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos 
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a 
entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as su-
posições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários 
pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo 
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários 
extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as 
mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera 
cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou 
mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor 
prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determi-
nadas isenções de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da 
data em que entrar em vigor. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Caixa e bancos 14 15
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de opera-
ções contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e condições
de mercado.

2018 2017
Investimento em cotas de fundos - 
“Pampulha” - Ativo circulante 2.839 403
Taxa de rentabilidade anual acumulada 102,65% do CDI 104,54% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas.
6. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Linha de transmissão TRAF 2017 Adoção inicial do CPC47 2018
Itabirito II/Vespasiano II 5,68% 73.494 (73.494) -
Não circulante 73.494 -

Linha de 
 transmissão TRAF 2016

Adição
(b)

Adiantamentos e 
(compensações), 

líquidos (a)
Remu-

neração 2017
Itabirito II/
Vespasiano II 5,68% 37.160 37.704 (4.164) 2.794 73.494
Não circulante 37.160 73.494
(a) Adiantamentos a fornecedores realizados referente a custos ainda não in-
corridos na construção da subestação em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e,
portanto, ainda não constituem custo de construção nesta data. (b) As princi-
pais adições estão relacionadas aos reforços descritos abaixo:

Con-
cessão Descrição

Ato
 legislativo RAP

Custo de 
cons-
trução

estimado
(capex
ANEEL)

Previ-
são de 
con-

clusão REIDI (*)

Itabirito
II Ves-

pasiano
II

Implantação de 
linha de trans-
missão 500 kV

Contrato
Concessão 

ANEEL 
011/2014

R$14.678 R$107.000

De-
zem-

bro de 
2019

Ato De-
claratório.

Execu-
tivo da 
RFB nº 

394/2014

SE Ita-
birito 2

I - Adequação 
do Módulo 

Geral com a 
implantação de 
um Módulo de 

Infraestrutura de 
Manobra, arranjo 
Disjuntor e Meio,  
II - Extensão de 

Barramentos

Resolução 
Autorizativa
ANEEL n° 
6.753/2017  

R$674 R$5.565
Abril
de

2019

Ato De-
claratório
Execu-
tivo da 
RFB nº 

134/2018.

 (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.

7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.6.1, com a entrada em vigor
do CPC 47  a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo de contrato de concessão.
Linha de transmissão Adoção inicial do CPC47 Adição (a) 2018
Itabirito II/Vespasiano II 112.985 41.026 154.011
Não circulante 112.985 154.011
(a) vide nota explicativa nº 6, letra b.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de ope-
ração, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações de
transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao fatura-
mento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado
anualmente. Parcela variável - a receita de operação, manutenção e cons-
trução estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletin-
do a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme
metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão
- CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não pode-
rá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção
da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês
da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassa-
do o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa,
aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de
1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento
anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anterio-
res à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens
vinculados - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de
pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclu-
sivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova trans-
missora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão,
ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os
levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis
será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos
da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remu-
nerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de
energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ati-
vo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão pode-
rá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da
transmissora. Aspectos ambientais - a transmissora deverá construir, operar e
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e
cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - nos ca-
sos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apu-
ração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria
devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do mon-
tante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. • Estrutura de
formação da RAP - a Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de
Fronteira e das Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vin-
culada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado
pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração pe-
las DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa defi-
nida pela ANEEL. Essa remuneração também varia com a sua disponibilidade.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2018 2017
Ativo Circulante
Imposto de Renda a compensar 150 150
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 87 56
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a 
compensar 34 34

271 240
Passivo Circulante
INSS, FGTS, ISS e ICMS 139 105
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 50 43
Outros 23 17

212 165
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2018 2017
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças
temporárias (*) - Passivo 4.645 2.260
(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e 
CPC 47.
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2018 2017
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*) -
Passivo 5.505 2.678
(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e 
CPC 47.

11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a Pagar - Passivos e despesas
R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza 

do contrato e contraparte
Valor

Original
Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros / 
Atualização 
monetária

Principais condições de
 rescisão ou extinção

Outras informa-
ções relevantes

Transações com a Controladora
1 Outras contas a pagar x Outras 

despesas - Serviços de "back-
office" 

R$19
Valor

mensal

17/11/2014 a 
17/11/2018

Multa de 2% a. m. 
+ juros de mora / 
Atualização anual 

pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, 
unilateralmente, mediante comunicação por 

escrito com antecedência mínima de 30 dias, na 
hipótese de recuperação judicial ou extrajudicial 
e/ou falência de uma das partes, independente 

de notificação judicial ou extrajudicial.

Contrato em 
processo de 
aditamento

Transações com empresas ligadas
2 Contrato de compartilhamento de 

instalações - CEMIG GT
R$210
parcela
única e 

R$50 Valor 
mensal

12/11/2015 até 
a extinção da 
concessão de 

uma das partes

Atualização anual
 pelo IPCA

Não houve O pagamento do 
valor mensal será 
devido a partir do 
início da operação 

comercial

REF Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas
2018 2017 2018 2017

1 Serviços de "Back-office" - Taesa 25 25 306 297

2
Compartilhamento de instalações - 
CEMIG GT - - - 210

25 25 306 507
II - Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2017 Dividendos obrigatórios 2018
 Dividendos a pagar à Taesa 806 3.544 4.350
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 os administradores da Companhia abdicaram qual-
quer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
12. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo questões fiscais, aspectos cíveis e trabalhistas e ou
tros assuntos. 2017 Adições Baixas Reversões 2018
Cíveis 3.744 614 (23) (172) 4.163
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - em 31 de dezembro de 2018 o capital social totalmente in-
tegralizado era de R$87.416, representado por 87.416.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro 2017 o capital social era
de R$25.384, representado por 25.384.000 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal). Os titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação
nas Assembleias Gerais.

Data Evento Capital integralizado
16/02/2018 AGE - Aumento de capital 22.991

16/02/2018
AGE - Integralização de capital

 (baixa de AFAC) 39.041
62.032

Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - de 
acordo com o parágrafo 5º do art. 202 da Lei nº 6.404/76, refere-se ao lucro 
não distribuído, apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, por 
ser o mesmo incompatível com a situação financeira da Companhia, tendo 
em vista que a mesma necessita de recursos para a conclusão da construção 
da linha de transmissão. Os valores correspondentes a essa reserva deverão 
ser pagos assim que a situação da Companhia financeira permitir, desde que 
não tenham sido absorvidos por prejuízos dos exercícios seguintes. Remune-
ração aos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de 
dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido 
do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro do 
exercício e lucros acumulados
Ratificada pela AGO de 27/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro do exercício 14.922 2.776
Adoção inicial do CPC 47 - Lucros acumulados 36.833 -

51.755 2.776
Reserva legal (5%) (746) (139)
Dividendos obrigatórios (25%) (3.544) (659)
Reserva especial (47.465) (1.884)
Compensação de prejuízos acumulados - (94)
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes (128) (8)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.169) 1.130

(1.297) 1.122
Correntes - calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro 
presumido.

Conciliação da despesa de imposto 
 de renda e contribuição social

2018 2017
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita operacional bruta 41.026 41.026 40.497 40.497
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07 e nº
  11.941/09 (41.026) (41.026) (40.497) (40.497)
Percentual 8% 12% 8% 12%
Demais receitas:
Renda de aplicação financeira 435 435 33 33
Base de cálculo 435 435 33 33
Imposto de renda - 15% (66) - (5) -
Adicional de imposto de renda - 10% (23) - - -
Contribuição social - 9% - (39) - (3)
Total de despesa (89) (39) (5) (3)
Total de IRPJ e CSLL (128) (8)
Diferidos - registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às di-
ferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o respectivo 
valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº 
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14. 2018 2017
Imposto de renda (754) 831
Contribuição social (415) 299

(1.169) 1.130
15. COBERTURA DE SEGUROS

Tipo de Seguro
Segura-

dora Vigência

Limite
Máximo de 
Indenização

Danos Mate-
riais - Valor 

em risco
Prê-
mio

D&O
Responsabilidade
civil de diretores e 
administradores

Zurich
Seguros

19/09/18 a 
18/09/19 15.000 - -

Seguro garantia de fiel cumprimento - A Companhia contratou seguro de fiel 
cumprimento dos prejuízos decorrentes do seu inadimplemento nas obrigações 
assumidas no contrato de concessão, exclusivamente no que se refere à cons-
trução, operação e manutenção de instalações descritas no referido contrato.

Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado

13/2013 J. Malucelli Seguradora S.A
01/04/2014 a 
24/03/2019 5.350

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativi-
dades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou en-
volvidas em suas operações. 16.3. Categorias de instrumentos financeiros:

31/12/2018 31/12/2017
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 2.839 403
Custo amortizado:
- Caixa e equivalentes de caixa 14 15
- Ativo financeiro de concessão (*) - 73.494

2.853 73.912
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 4.410 1.913
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimo e recebíveis.

16.4. Risco de mercado: 16.4.1  Gestão do risco de taxa de juros: Para
minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e prazos de 
reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemen-
te o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração de caixa. 
Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos 
de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. 
A Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre 
aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio do monitoramen-
to dos movimentos de taxas de juros e manutenção de um “mix” apropriado 
entre ativos e passivos denominados em taxa de juros pós-fixadas. 16.4.2
Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: A Companhia 
efetuou testes de análises de sensibilidade conforme requerido pelas práticas 
contábeis e a Instrução CVM nº 475/08, elaboradas com base na exposição 
líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos, não derivativos, 
relevantes, em aberto no fim do exercício deste relatório, assumindo que o va-
lor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado 
com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento 
do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.  As taxas utilizadas 
para cálculo dos cenários prováveis são referenciadas por fonte externa inde-
pendente, cenários estes que são utilizados como base para a definição de 
dois cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco 
considerada (cenários A e B, respectivamente) na exposição líquida, quando 
aplicável, conforme apresentado a seguir:

2018 Cenário provável  em 2019
CDI (a) 6,40% 6,50%
(a) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Rela-
tório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 01 de março de 2019 - Fonte 
externa independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos 2018

Efeito no LAIR - 2019- 
 (redução)
Provável

Títulos e valores mobiliários - CDI - 
Ativos financeiros 2.839 3
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de 
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a 
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente dos 
investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. A Administra-
ção da Companhia entende que o risco de crédito do saldo mantido em cai-
xa e equivalentes de caixa é limitado considerando que as contrapartes são 
representadas por bancos e instituições financeiras que possuem níveis de 
classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande 
probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obriga-
ções. 16.6. Gestão dos riscos operacionais (fase de construção): É o risco 
de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de causas associadas a proces-
sos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, 
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial: Riscos regulatórios - extensa legislação e regulação go-
vernamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia 
- MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Risco de construção e
desenvolvimento das infraestruturas - a Companhia poderá incorrer em riscos
inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais
danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penali-
dades, dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer os
equipamentos utilizados em suas instalações e, sujeita a aumentos de preços
e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega
de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter
um efeito adverso nos resultados. Risco de descontinuidade de um fornecedor 
específico que não tenha substituto no mercado - onde a Companhia possa
ser obrigada a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou
custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento
indisponível, o que poderá impactar de forma negativa seus resultados ope-
racionais. O objetivo da Companhia é o de administrar os riscos operacionais
evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e
buscar eficácia nos custos. 16.7. Hierarquia do valor justo dos instrumen-
tos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços),
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado:

Nota
explicativa 2018 2017

Hierarquia do 
valor justo

Ativos financeiros - Títulos e 
valores mobiliários 5 2.839 403 Nível 2
16.7.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Ex-
ceto pelos detalhados a seguir, a Administração considera que os valores 
contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos seus 
valores justos. 

Nota
explicativa

2018 2017 Hierar-
quia do 

valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Valor
contá-

bil
Valor
justo

Ativo financeiro - Ativo 
financeiro de concessão 6 - - 73.494 73.494 Nível 3
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2018 2017
Construção 41.026 37.704
Remuneração do ativo financeiro de concessão - 2.793
Receita operacional bruta 41.026 40.497
PIS e COFINS diferidos (1.385) (1.541)
Deduções da receita (1.385) (1.541)
Receita operacional líquida 39.641 38.956
Conciliação entre a receita bruta e a receita
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 41.026 40.497
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
regime de caixa (41.026) (40.497)
Receita operacional bruta tributável - -
18. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contratos para construção de linha de transmissão: Heliâncora Engenharia
e Construções Ltda - No dia 11 de setembro de 2017, a MAR celebrou um 
contrato, cujo objeto é o fornecimento de serviços especializados de execu-
ção da montagem para torres em linhas de transmissão da Rede Básica, no 
valor de R$10.350, com início a partir da emissão do Termo de autorização 
de início de serviço - TAS e vencimento em 31 de dezembro de 2018. A MAR 
não efetuou pagamentos durante o exercício de 2017 e durante o exercício de 
2018 efetuou pagamento no montante de R$140. Em 31 de dezembro de 2018 
não possuía adiantamentos e contas a pagar com esse fornecedor.  C.A.Z.
Construções Ltda-ME - No dia 1º de setembro de 2017, a MAR celebrou um 
contrato, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de execução 
das fundações para torres em linhas de transmissão da Rede Básica, no valor 
de R$18.570, com início a partir da emissão do Termo de autorização de iní-
cio de serviço - TAS e vencimento em 31 de dezembro de 2018. A MAR não 
efetuou pagamentos durante o exercício de 2017 e 2018. Em 31 de dezembro 
de 2018 não possuía adiantamentos e contas a pagar com esse fornecedor. 
Organiza Negócios Ltda-EPP - No dia 30 de agosto de 2017, a MAR celebrou 
um contrato, cujo objeto é o fornecimento de serviços especializados de exe-
cução da supressão vegetal e abertura de acessos em linhas de transmissão 
da Rede Básica, no valor de R$2.122, com vencimento para 5 (cinco) meses 
a partir da emissão do Termo de autorização de início de serviço - TAS. A 
MAR não efetuou pagamentos durante o exercício de 2017 e 2018 e em 31 
de dezembro de 2018 não possuía adiantamentos e contas a pagar com esse 
fornecedor. O modelo de contratação foi alterado e em maio de 2018 e a MAR 
assinou contrato com a I.G. Transmissão e Distribuição de Energia S/A em 
substituição aos contratos da Heliâncora, CAZ e Organiza, conforme descrito 
abaixo. I.G. Transmissão e Distribuição de Energia S/A - No dia 30 de maio 
de 2018, a MAR celebrou um contrato, cujo objeto é o fornecimento de todos 
os materiais de obra civil e a execução de todos os serviços necessários à 
completa implantação da concessão Mariana, no valor de R$41.900. O con-
trato teve início na data de assinatura e sua vigência será até cumprimento 
integral de todas as obrigações previstas a I.G. A MAR efetuou pagamentos 
durante o exercício de 2018 no montante de R$2.574 e em 31 de dezembro de 
2018 possuía contas a pagar com esse fornecedor no montante de R$82. SAE 
Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda - No dia 7 de agosto de 2017, a 
MAR celebrou um contrato, cujo objeto é o fornecimento de cadeias de cabos 
condutores e para-raios e materiais de aterramento, no valor de R$1.292, com 
vencimento em 28 de fevereiro de 2018. Houve aditivo do contrato no valor de 
R$1.405, estendendo o prazo final para 31 de dezembro de 2019. A MAR não 
efetuou pagamentos durante o exercício de 2017 e 2018 e em 31 de dezembro 
de 2018 não possuía adiantamentos e contas a pagar com esse fornecedor. 
Nexans Brasil S.A. - No dia 7 de março de 2016, a MAR celebrou um contrato, 
cujo objeto é o fornecimento de cabo condutor de alta tensão de liga de alumí-
nio e de cabo CAA Dotterel, no valor final de R$16.546 e com vencimento em 
31 de dezembro de 2017. No exercício de 2017 a MAR efetuou pagamentos 
no montante de R$8.497 e não efetuou pagamento durante o exercício de 
2018. Em 31 de dezembro de 2018 não possuía adiantamentos e contas a pa-
gar com esse fornecedor. Não houve prorrogação do contrato devido o escopo 
contratual ter sido atendido e o fornecimento encerrado. Brametal S.A. - No 
dia 27 de julho de 2015, a MAR celebrou um contrato com a, cujo objeto é o 
fornecimento de torres metálicas treliçadas, no valor estimado de R$13.650, 
com vencimento para 12 (doze) meses da assinatura do contrato, condiciona-
do a emissão do TAS. Em 31 de dezembro de 2017 a MAR possuía com esse 
fornecedor contas a pagar no valor de R$1.604 e efetuou pagamentos durante 
o exercício no valor de R$12.520. Em 31 de dezembro de 2018 possuía com
esse fornecedor contas a pagar no valor de R$1.082.
19. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - Em 06 de março de 2017 foi emitida a Licença Prévia
do empreendimento. Em julho de 2017 foi requerida a Licença de Instalação à
Superintendência Regional de Regularização Ambiental (SUPRAM/MG). Em
21 de dezembro de 2018 foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Am-
biental de Minas Gerais (COPAM/MG), a emissão concomitante das Licenças
de Instalação e Operação.
20. EVENTOS SUBSEQUENTES
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - Em 17 de janeiro 
de 2019 a Taesa aportou recursos na MAR por meio de AFAC, no valor de 
R$3.780 mil. O AFAC foi aprovado na AGE da MAR de 16 de fevereiro de 2018.
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Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Mariana Transmissora de Energia Elétrica 
S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respec-
tivas 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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Mariana Transmissora de Energia Elétrica
S.A. 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. 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 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase -
Adoção ao CPC 47 - Receita de contrato com cliente: Chamamos a aten-
ção para a nota 3.6 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos
relacionados à adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, sendo
os principais efeitos o reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente
classificado como ativo financeiro) no montante de R$154.011 mil e ajuste aos
lucros acumulados no montante de R$36.833 mil. Nossa opinião não contém
ressalva em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem 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, con-
cluirmos 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 demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, 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 financeiras. Responsabilidades do audi-
tor 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. Se-
gurança 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 re-
levantes 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 lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições 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 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 Companhia 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

Diretoria

Nome Cargo
Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação 

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação 
Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação

Wagner Rocha Dias
Contador

CRC-RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Denominação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Denominação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

FinanceiroMonitor Mercantil  n 9Sexta-feira, 22 de março de 2019

Siga o dinheiro: a explicação de Witzel

Isenção de visto para americanos  
pode quadruplicar visitas ao Brasil

Decreto assinado pelo 
Governo Federal na segun-
da-feira que dispensa o vis-
to de entrada no Brasil para 
turistas de EUA, Canadá, 
Austrália e Japão é positivo 
para o país, avalia o Conse-
lho de Turismo da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomércio-SP). 
A medida foi publicada em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União e entra em vi-
gor no dia 17 de junho.

O acordo, firmado en-
tre Brasil e EUA, a fim de 
isentar unilateralmente a 
necessidade de visto para os 
norte-americanos, era uma 
demanda antiga da Entida-
de e havia sido divulgada no 
ano passado aos candidatos 
à presidência. Segundo o 
Ministério do Turismo, em 
2017, 478 mil turistas ameri-
canos entraram em território 
nacional. No mesmo ano, no 
Peru, país também distante 
dos EUA e com 32 milhões 
de habitantes (15% da po-
pulação brasileira), 15% do 
tamanho do Brasil e que não 
exige visto aos americanos, 
entraram 600 mil turistas, se-
gundo a PromPeru.

Para a Fecomércio-SP, 
diante da dimensão do Brasil 
com múltiplos destinos com 
as mais variadas característi-
cas de turismo, seria natural 
afirmar que, em termos pro-
porcionais de tamanho e po-
pulação, é possível imaginar 
um número até quatro vezes 
maior que o atual em volume 
de turistas americanos, o que 
poderia gerar uma injeção de 
gastos extras de R$ 6,4 bi-
lhões por ano.

A entidade lembra que, 
“no entanto, sem políticas 
públicas coerentes e compre-

ensão da dinâmica dos dife-
rentes mercados, esse volu-
me pode não ser atingido”.

Dessa forma, além da isen-
ção dos vistos para america-
nos, é necessário pensar em 
estratégias claras de comba-
te à violência, melhoria das 
infraestruturas, como rodo-
vias e aeroportos, e também 
contribuir para a formação 
de mão de obra qualificada, 
com aprendizado da língua 
estrangeira.

O Brasil, ao firmar esse 
acordo, segue na direção 
correta de contribuir para o 
turismo nacional. Para a pre-
sidente do Conselho de Tu-
rismo, Mariana Aldrigui, “a 
isenção unilateral beneficia o 
turismo ao incluir passagei-
ros que decidem por impulso 
e motivados por promoções. 
O visto é uma barreira espe-
cialmente nesses casos. Ou-
tros países com interesses 
comercial e turístico no Bra-
sil devem ser avaliados, para 
que se alinhe esse tipo de 
ação com outras de comércio 
exterior e parcerias estratégi-
cas para o país”.

Relaxamento mental

Pesquisa encomendada 
pela Booking.com e condu-
zida de forma independente 
com 53.492 pessoas de 31 
mercados (Alemanha, Ar-
gentina, Austrália, Brasil, 
Canadá, China, Colômbia, 
Coreia do Sul, Croácia, Di-
namarca, Espanha, EUA, Fi-
lipinas, França, Hong Kong, 
Indonésia, Israel, Índia, Itá-
lia, Japão, México, Malásia, 
Nova Zelândia, Países Bai-
xos, Rússia, Reino Unido, 
Suécia, Singapura, Tailân-
dia, Taiwan e Vietnã) apon-
tou que para a maioria das 

nacionalidades, o principal 
motivo para viajar é descan-
sar.

O estudou chegou à con-
clusão que 89% dos viajan-
tes brasileiros dizem que 
“relaxamento mental” é uma 
motivação e tanto para fa-
zer as malas. Enquanto isso, 
franceses (82%) e dinamar-
queses (77%) citaram “sen-
tir-se livre pra fazer o que ti-
ver vontade” como principal 
interesse em viagem.

Os argentinos, por sua 
vez, parecem mais ligados à 
nostalgia (73% dos argenti-
nos afirmam que viajam para 
“reviver bons momentos”). 
Chineses e taiwaneses con-
sideram importante “viven-
ciar um estilo de vida mais 
simples” (respectivamente 
83% e 73%), e os japoneses, 
alemães e cidadãos de Hong 
Kong gostam de viajar para 
“fugir da rotina” (respecti-
vamente 66%, 72% e 80%). 
Para algumas nacionalida-
des, viagem remete a sta-
tus: particularmente para os 
indonésios (75%), indianos 
(75%) e filipinos (80%), que 
mencionaram que sua moti-
vação de viagem é “ir a lu-
gares que seus amigos nunca 
foram antes”.

Há, no entanto, uma gran-
de divergência global em 
relação ao turismo de aven-
tura: os viajantes russos di-
zem que gostam de passar 
seu tempo livre “buscando 
adrenalina”, enquanto para 
o holandeses e alemães, esta 
opção está em último lugar.

A maioria dos viajantes 
globais escolhem o desti-
no com base em categorias 
como “segurança pessoal” e 
“limpeza”, já os brasileiros 
priorizam as belezas naturais 
do local antes da segurança.

Este foi o último texto escrito pelo com-
panheiro Pereirinha. José Pereira da Silva 
faleceu no último domingo (17). A missa de 
sétimo dia será nesta segunda-feira, na igreja 
São José, no Centro do Rio, ao lado da As-
sembleia Legislativa (Alerj), local onde tra-
balhou durante vários anos:

Em respeito aos leitores da coluna De-
cisões Econômicas, publicamos abaixo a re-
sposta do Núcleo de Imprensa do Governo 
do Estado do Rio, assinada por Cristiana 
Rocha, à exceção dos códigos numéricos 
adotados em razão da nova estrutura admin-
istrativa do Estado, mesmo porque deles não 
tratamos, nem afetam as movimentações fi-
nanceiras do Decreto 46.562/2019.

Lembramos que a divergência nos 
números é natural, em razão das dificul-
dades para somas elevadas, mas quanto a su-
plementações não as contabilizamos porque 
iria exigir da coluna um esforço brutal. Daí, 
a necessidade de um exame mais acurado 
da parte de especialistas, auditores finan-
ceiros. Confirmamos que o emaranhado dos 
números gera muita confusão, inclusive na 
resposta. É só observar:

“Sobre a matéria que foi divulgada hoje, 
14/3, no Monitor Mercantil, de autoria 
dos colunistas Ronaldo Ferraz e Pereirinha, 
o Governo do Estado esclarece que as mu-
danças realizadas pelo Decreto 46.562/2019 
foram feitas para adequar a Lei Orçamen-
tária à nova estrutura de governo. O decreto 
dispõe sobre a alteração dos códigos numéri-
cos, ou seja, o ajuste de numeração das uni-
dades orçamentárias à nova estrutura devido 
à criação de novas secretarias ou mesmo 
novas vinculações (exemplo: DER-RJ era 
vinculada a antiga Seobras e hoje está ligada 
à vice-governadoria; Sedeger é a união da 
antiga Setrab e Subsedeis).

“Além disso, o decreto também dispõe so-
bre a adequação da programação do Plano 
Plurianual (PPA 2019), por meio de remane-
jamento das ações orçamentárias nos casos de 
novas secretarias ou novas vinculações, em 
função da nova estrutura administrativa do 
Poder Executivo e, em decorrência, abre crédi-
to suplementar para órgãos e entidades estad-
uais para reforço de dotações consignadas ao 
orçamento em vigor e dá outras providências. 
Já em seu art. 3º, abre o crédito suplementar 
ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de 
Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global 
de R$ 11.407.970.485,66 para implementar a 
alteração de estrutura.

“A reportagem cita que o decreto teria ‘cat-
ado os trocados e os milhões onde eles estives-
sem disponíveis, como, por exemplo, R$360 
da Academia de Polícia (Acadepol), grafando 
este número na página 23 do DO e repetindo-
se na página 32, talvez para evitar dúvida a re-
speito ou gerar confusão, quem sabe’. Cabe es-
clarecer que os citados ‘trocados’ da Acadepol, 
no valor de R$ 360, representam o valor es-
timado na receita pela própria Unidade Orça-
mentária na PLOA 2019. Na citada página 23, 
o valor de R$ 360 é cancelado da antiga UO 
26610 – Acadepol, e na página 33 (e não na 
página 32, como citado na matéria) está sendo 
suplementado na nova UO 52610 – Acadepol. 
Desta forma, o valor realmente deve constar 
duas vezes, mostrando o cancelamento e a 
suplementação. “A matéria ainda cita: ‘É inex-
plicável o procedimento da pessoa ou pessoas 

responsáveis pela elaboração do decreto, pub-
licando e republicando em páginas diferentes 
rubricas e cancelamentos com números idênti-
cos, o que confunde o leitor. Apenas num caso, 
referente à Fundação Leão XIII, na página 28 
houve um acréscimo de R$ 20,838 milhões nos 
cancelamentos orçamentários, passando de R$ 
46,753 milhões para R$ 67,591 milhões.’ Em 
relação a este trecho, o governo esclarece que 
o citado exemplo da Fundação Leão XIII, na 
página 28, mostra apenas o cancelamento de 
R$ 68.141.958,00 da antiga UO 40411 para a 
UO 08411, sendo esta suplementação realiza-
da na página 13, no mesmo valor.

“Em outro trecho, o texto diz: ‘O governador 
Wilson Witzel retirou dinheiro orçamentário de 
secretarias, órgãos e instituições: Polícia Militar 
(R$ 5,448 bilhões), Detran (R$ 2,474 bilhões), 
Polícia Civil (R$ 1,867 bilhão), Fundo de Hab-
itação de Interesse Social (R$ 531,024 milhões), 
Fundo de Investimentos e Ações de Segurança 
Pública e Desenvolvimento Social (R$ 434,936 
milhões), Fundo Especial da PM (R$ 223,263 
milhões), DER (R$ 223,558 milhões), Fazenda 
(R$ 200 milhões), Loterj (R$ 154,647 milhões), 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(R$ 131,943 milhões), Fundo de Assistência So-
cial (R$ 130,262 milhões), Centro de Tecnologia 
de Informação e Comunicação (R$ 73,480 mil-
hões), Jucerja (R$ 73,021 milhões), Cehab (R$ 
63,361 milhões), além de outros cancelamentos 
com valores de menores, entre os milhões e al-
guns trocados.’

“O Governo do Estado esclarece que as 
citadas Unidades Orçamentárias são unidades 
que tiveram sua estrutura alterada, havendo 
a necessidade de adequação do código nu-
mérico, conforme anexo I do decreto: Polícia 
Militar (26110 para 51010), Detran (21330 
para 08330), Polícia Civil (26040 para 52010), 
Fundo de Habitação de Interesse Social 
(07610 para 53610), Fundo de Investimentos 
e Ações de Segurança Pública e Desenvolvim-
ento Social (26660 para 51660), Fundo Espe-
cial da PM (26650 para 51650), DER (07410 
para 08410), Fazenda (EGE-SEFAZ 37020 
para EGE-SECCG 37010), Loterj (21340 para 
30340), Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (crédito suplementar para a SED-
SODH por serem anteriormente uma só secre-
taria, sendo separadas no novo governo), Fun-
do de Assistência Social (40650 para 49650), 
Centro de Tecnologia de Informação e Comu-
nicação (20350 para 21350), Jucerja (21390 
para 30390), Cehab (07720 para 53720).

“Além disso, os valores citados pela ma-
téria apresentam inconsistências: foi citado o 
valor de R$ 2,474 bilhões para o Detran, mas 
o valor publicado no decreto é de R$ 1,474 
bilhão; foi citado o valor de R$ 531,024 mil-
hões para o Fundo de Habitação de Interesse 
Social, mas o valor publicado no decreto é 
de R$ 507,924 milhões; foi citado o valor 
de R$ 154,647 milhões para a Loterj, mas o 
valor publicado no decreto é de R$ 175,481 
milhões; foi citado o valor de R$ 131,943 
milhões para a Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, mas o valor publicado 
no decreto é de R$ 124,494 milhões; foi 
citado o valor de R$ 73,021 milhões para a 
Jucerja, mas o valor publicado no decreto 
é de R$ 63,032 milhões; foi citado o valor 
de R$ 63,361 milhões para a Cehab, mas o 
valor publicado no decreto de é R$63,162 
milhões.”

Rio decreta diferimento do ICMS para eventos
O governador do Rio, 

Wilson Witzel, assinou, nes-
ta quinta-feira, no Rio Othon 
Palace, em Copacabana, 
decreto concedendo diferi-
mento do ICMS para empre-
sas estabelecidas em outros 
estados e que participam de 
eventos no Rio de Janeiro. 
Para tal, o evento tem que 
ser previamente informado 
pela Setur para a Secretaria 
de Fazenda do Estado do Rio 
de Janeiro.

O Diferimento do ICMS 
ocorre quando se transfere 
o lançamento e o pagamento 
do tributo para etapa poste-
rior à ocorrência do fato ge-
rador da obrigação tributária. 
O decreto ainda será publica-
do no DOE.

Segundo Fatima Facuri, 
o diferimento do ICMS para 

eventos no estado é uma 
pauta antiga da ABEOC 
Brasil e que foi abraçada 
totalmente pela atual ges-
tão, além do governador, o 
secretário de Turismo, Otá-
vio Leite, e a subsecretária 
e presidente da Abeoc RJ, 
Adriana Homem de Car-
valho. “Estamos realmen-
te muito felizes. A decisão 
torna o Rio de Janeiro mais 
competitivo enquanto des-
tino para os eventos. Se an-
tes, uma empresa precisava 
pagar imposto sobre todos 
os produtos que trazia para 
uma feira, por exemplo, 
agora só pagará sobre o que 
for comercializado. Isso 
torna mais justo o investi-
mento que é feito”, disse.

A Secretaria de Estado de 
Turismo do Rio (Setur) tam-

bém terá uma verba de R$ 
20 milhões para promover 
o turismo no Estado. A notí-
cia foi dada pelo governador 
Witzel. Esta verba será apli-
cada não apenas em cam-
panhas publicitárias, como 
para garantir a presença de 
estandes do Estado do Rio 
nas feiras internacionais de 
turismo.

A assinatura do decreto e 
o anúncio aconteceram du-
rante o lançamento do Pro-
grama “Rumo ao Rio”, que 
tem como objetivo expandir 
o mercado de eventos dos 92 
municípios do Estado, além 
de apoiar os já existentes. 
Dentre eles estão inseridos 
congressos, conferências, 
jornadas, seminários, feiras, 
campeonatos, shows, entre 
outros.
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As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 50,39, com baixa de 2,10%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 18,27, com desvalorização de 5,58% e os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
29,15 e com desvalorização de 5,02%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
46,75, com desvalorização de 6,31%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
14,65, com desvalorização de 2,20%. Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido. 

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 10,22, com 
desvalorização de 3,58%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.
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JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta 
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE contra RESTAURANTE 
E BAR NOVA CONSTITUINTE LTDA. Interessado: UNIBANCO 
- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A (Processo nº 
1998.001.145268-6 atual 0148125-73.1998.8.19.0001), na forma 
abaixo: A Dra. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de 
Direito da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER 
aos que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a RESTAURANTE E BAR NOVA 
CONSTITUINTE LTDA., na pessoa de seu representante legal, 
e Interessado e credor hipotecário UNIBANCO – UNIÃO DE 
BANCOS BRASILEIROS S/A, na pessoa de seu representante 
legal, e SCALA – RIO ATRAÇÕES E RESTAURANTE LTDA., 
na pessoa de seu representante legal, de que o Pregão será 
realizado no dia 01.04.2019, às 13:00 horas, no Átrio do Forum, 
à Av. Erasmo Braga nº 115 – térreo (hall dos elevadores) – 
Castelo/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA COSTA, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 04.04.2019, no mesmo horário e local, pela oferta de 
50% (Art.886, V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado na Av. 
Treze de Maio, nº 23, subsolo, loja D – Centro/RJ, penhorado 
e avaliado no supra mencionados autos, pelo valor atualizado 
de R$ 22.075.592,65. Às fls.1041/1042 consta intimação do Réu 
através de AR para constituir novo patrono. Às fls.1048 consta 
Despacho determinando desnecessária novas intimação do 
Réu, de acordo com o Art. 248 § 4º do CPC. De acordo com o 
7º RGI. (Mat. 24865-2-AZ),  o ref. Imóvel está registrado no R-11 
em nome do executado, consta no R-12 hipoteca em favor do 
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A;  no R-15 penhora 
da 3ª VFP (Proc nº 1783/99), proposta pelo Município do Rio 
de Janeiro; no R-17, R-18, R-19 e R-20 penhora da 5ª Vara 
Federal – Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Proc nº 
01.5102004667-6, 97.00.688.85-2, 99.0205724-1, e 99.0200702-
3, respectivamente) movida pela Fazenda Nacional; no R-21 
penhora da 5ª Vara Federal de Niterói (Proc nº 99.0201023-7), 
movida pela Fazenda; no R-22 penhora da 3ª VFEF (Proc nº 
96.0046418-9), movida pela Fazenda Nacional; no R-23 penhora 
da 7ª Vara Cível (Proc nº 1998.001.145268-6), proposta pelo 
Condomínio do Edifício Darke; no R-24 penhora da 12ª VFP (Proc 
nº 2002.120.049917-0) movida pelo Município do Rio de Janeiro; 
no R-25 penhora da 12ª VFP (Proc nº 2004.120.025288-0); no 
R-26 penhora da 52ª Vara do Trabalho (RT – 2083/00), movida 
por Luiz de França Araujo; no R-27 penhora da 12ª VFP (Proc 
nº 2008.001.202744-8), Município do Rio de Janeiro; no R-28 
Locação a SCALA – RIO ATRAÇÕES E RESTAURANTE LTDA.,  
R-29 penhora da 21ª Vara Cível da Capital (Proc nº 0089234-
59.1998.8.19.0001) movida por Brasbin Comercial Importação 
Exportação e Serviços Ltda e Restaurante Discoteca Reino da 
Fantasia Ltda; R-30 penhora da 5ª Vara Federal de Execuções 
Fiscais de Niterói (Processo nº 0007179-08.2003.4.02.5102); 
R-31 penhora da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro (Proc nº 0072047-37.1999.4.02.5101); 
R-32 Arresto da 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de 
Niterói (Proc nº 0065214-71.1997.4.02.5101); R-33 penhora da 
63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do 
Trabalho (Proc nº 0148000-27.2002.5.01.0063) proposta por 
Aluisio Potiguara Guedes; R-34 penhora da 5ª Vara Federal de 
Execução Fiscal de Niterói (Proc nº 0200788-92.1999.4.02.5102) 
; R-35 penhora da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Proc nº 0137000-
89.1995.5.01.0058) proposta por Severino Petronio Botelho 
Trevisto Ltda; R-36 penhora da 55ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Proc nº 
0045200-95.2009.5.01.0055) proposta por Alexandro Inacio de 
Almeida e Prenotações oriundo da 5ª Vara Federal de Niterói (Proc 
nº 99.0201023-7); 5ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Proc nº 97.0068885-2); 61ª Vara do Trabalho (RT – 1527/01). 
De acordo com a Certidão da Justiça Federal/RJ, constam Proc 
nºs 0000192-09.2010.4.02.5102, 0000272-80.2004.4.02.5102, 
0000303-03.2004.4.02.5102, 0000340-30.2004.4.02.5102, 
0001767-86.2009.4.02.5102, 0001943-12.2002.4.02.5102, 
0002613-74.2007.4.02.5102, 0002994-58.2002.4.02.5102, 
0003047-58.2010.4.02.5102, 0003064-75.2002.4.02.5102, 
0003648-45.2002.4.02.5102, 0003733-31.2002.4.02.5102, 
0004667-23.2001.4.02.5102, 0005649-66.2003.4.02.5102, 
0005687-78.2003.4.02.5102, 0006420-63.2011.4.02.5102; 
0006906-29.2003.4.02.5102, 0006947-93.2003.4.02.5102, 
0007179-08.2003.4.02.5102, 0007452-84.2003.4.02.5102, 
0007808-79.2003.4.02.5102, 0009304-46.2003.4.02.5102, 
0009677-77.2003.4.02.5102, 0009678-62.2003.4.02.5102, 
0046418-66.1996.4.02.5101; 0065214-71.1997.4.02.5101; 
0065299-57.1997.4.02.5101; 0068885-05.1997.4.02.5101; 
0072047-37.1999.4.02.5101; 0200702-24.1999.4.02.5102, 
0200715-23.1999.4.02.5102, 0200787-10.1999.4.02.5102, 
0200788-92.1999.4.02.5102, 0200841-73.1999.4.02.5102, 
0200861-64.1999.4.02.5102, 0205724-63.1999.4.02.5102, 
0500759-49.2011.4.02.5101, 0514368-07.2008.4.02.5101, 
0514499-84.2005.4.02.5101, 0528650-21.2006.4.02.5101. 
Conforme a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel 
acima apresenta débito de IPTU nos exercícios de 1995 à 2018, 
no valor aproximado de R$ 11.002.179,04 (onze milhões, dois mil 
cento e setenta e nove reais e quatro centavos), mais acréscimos 
legais. E conforme a certidão referente a taxa de incêndio 
apresenta débitos nos exercícios de 2013 à 2017, inscrito em 
Dívida Ativa. A venda será livre e desembaraçada de débitos 
condominiais, conforme determina a Sentença de fls.110/114, e 
o Art.908§1º do CPC, bem como de débitos de IPTU e taxa de 
incêndio em atraso, de acordo com o Art.130 do CTN, cabendo 
ao Sr. Arrematante reserva do numerário para pagamento. Ás 
fls. 732, consta despacho de MM.Juízo, informando que conste 
do edital que as dívidas fiscais e trabalhistas serão deduzidas do 
preço da arrematação, ficando, portando, os respectivos valores 
reservados aos Juízos das execuções. Também serão deduzidas 
da arrematação as dívidas referentes ao IPTU e taxa de incêndio, 
em favor do município, até a data da praça, se positiva. Deve 
ainda, constar do edital que o arrematante receberá o imóvel 
livre e desembaraçado de débitos condominiais, os quais serão 
de responsabilidade do devedor, se o saldo porventura existente 
não for suficiente para a sua satisfação, após o pagamento das 
dívidas preferenciais. As certidões de que trata a Consolidação 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas 
pela Sra. Leiloeira no ato do pregão e encontram-se nos 
autos. Condições de leilão: À vista (Art.892 do CPC), e/ou 
ainda de acordo com o Art.895, I, II, do CPC. 5% de comissão a 
Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido por 
lei, que serão pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento 
foi expedido este Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio 
do Forum e nos autos acima. Ciente que este Juízo funciona 
na Av. Erasmo Braga nº 115 – Castelo/RJ /RJ., 21/03/2019. Eu, 
Magali Nogueira dos Santos Araújo (Mat. 01/27894), chefe da 
serventia cível, o fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Debora 
Maria Barbosa Sarmento – Juiza de Direito.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
Edital de Convocação - AGE. Atendendo determinação do Sr. Síndico, vi-
mos pelo presente, convocar os Srs. Condôminos para comparecerem à AGE
do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no próximo dia 
27/03/19 – 4ª feira, no supramencionado condomínio, às 20h em 1ª convo-
cação com o “quorum” legal ou às 20:30h, em 2ª e última convocação com 
qualquer nº de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes 
assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1. Deliberação sobre o uso da verba 
proveniente da quitação da dívida do apto. 705; e 2. Deliberação sobre as re-
gras de agendamento e reajuste do valor do serviço de limpeza. Para votação 
ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com as cotas 
condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se 
vencerem até a data da assembleia (art. 1335, III, do novo código civil). O 
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada 
com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (§2º, 
Art. 654, do novo código civil). RJ, 11/03/19. PROTEL Administração Hoteleira 
Ltda. - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Lojas Americanas: quarto 
trimestre não foi bom
Lucro consolidado 
registra queda de 
4,2% e B2W teve 
resultado pior

Os resultados do quarto tri-
mestre não foram bons para as 
Lojas Americanas. A varejista 
teve queda de 4,2% no lucro 
líquido consolidado, para R$ 
272,8 milhões. Sua controlada 
de comércio eletrônico B2W 
teve igualmente prejuízo de 
R$ 67,7 milhões, ainda pior 
que o resultado negativo de 
R$ 34,9 milhões apurado um 
ano antes.

No ano, a varejista investiu 
R$ 949,2 milhões em abertu-
ras de novas lojas, reformas, 
tecnologia, entre outras ope-

rações. Ao fim de dezembro, 
o grupo apresentava endivida-
mento líquido consolidado de 
R$ 3,74 bilhões, com alavan-
cagem medida pela relação 
dívida líquida/Ebitda ajustado 
de 1,3 vez.

O desempenho opera-
cional medido pelo lucro 
antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda) ajustado da Lojas 
Americanas subiu 5,3% en-
tre outubro e dezembro, para 
R$ 1,06 bilhão, também em 
termos consolidados.

No caso da B2W, que ope-
ra sob as marcas Submarino, 
Americanas.com, Sou Bara-
to e Shoptime, o Ebitda ajus-
tado saltou 20,7%o no quar-
to trimestre, para R$ 190,1 
milhões, já refletindo mu-
danças em práticas contábeis 
adotadas a partir de janeiro.

A empresa de ecommerce 
apurou ainda crescimento de 

31,9% no total de vendas on-
line medidas pelo indicador 
Gross Merchandise Volume 
(GMV), para R$ 5,08 bilhões, 
apoiada na rápida expansão 
do marketplace, cuja parti-
cipação chegou a 57,1% do 
GMV total.

A receita líquida consoli-
dada da Lojas Americanas so-
mou R$ 5,9 bilhões no quarto 
trimestre, superando em 9,7% 
o montante obtido um ano 
antes. No conceito mesmas 
lojas, a alta foi de 7,3% na 
mesma base comparativa.

Já as despesas com ven-
das, gerais e administrati-
vas aumentaram 19,5% no 
último trimestre, para R$ 
1,233 bilhão. Entre outubro 
e dezembro, a companhia 
inaugurou 134 novas lojas, 
atingindo um total de 1.490 
pontos físicos espalhados 
por 595 cidades do país.

Vale informa 
sobre operação 
na mina de 
Brucutu

A Vale informou, em com-
plemento ao Fato Relevante 
“Vale atualiza sobre barragem 
Laranjeiras”, que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais 
a Autorização Provisória para 
Operar (APO) da barragem de 
Laranjeiras, o que possibilitará 
o retorno das operações na mina 
de Brucutu em até 72 horas.

A mineradora informa que a 
decisão liminar da 1ª Vara Cível 
de Nova Lima, proferida nesta 
quinta-feira e relacionada à barra-
gem Dique III, não trará impacto 
adicional na sua produção, dado 
que o referido dique se encontra 
no complexo de Vargem Grande, 
cujas operações já foram parali-
sadas pela Agência Nacional de 
Mineração, segundo Fato Rele-
vante “Esclarecimentos sobre as 
barragens Vargem Grande, Gru-
po e Forquilha I, II e III”, de 01 de 
março de 2019.
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CVM, o que é uma ‘opinião  
em caráter profissional’?

A Comissão de Valores Mobiliários ressalta que o uso 
da internet, de redes sociais, blogs, microblogs ou outros 
canais não desobriga os usuários ou participantes do mer-
cado de estarem devidamente autorizados para ofertarem 
publicamente valores mobiliários como ações, cotas de 
fundos e outros tipos de ativos, além de emitirem opinião 
em caráter profissional sobre esses valores ou exercerem 
qualquer outra atividade que exija autorização ou registro 
prévio junto à autarquia. Antes de mais nada, a CVM tem 
definir o que considera como “opinião em caráter profis-
sional”. Um simples pitaco feito sobre uma empresa rep-
resenta alguma coisa?

No início deste século, quando a Associação Brasileira 
dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec) mudou o 
nome para Associação dos Profissionais de Investimento 
do mercado de Capitais (Apimec), houve uma mudança de 
critério, e uma simples associação passou a ter as caracter-
ísticas de um sindicato, pois foi instituída a cobrança de 
um caríssimo registro para ser considerado analista pela 
CVM. Por causa das ligações da regional paulista com o 
regulador, foi criada uma casta de 75 analistas privilegia-
dos que não prestaram exame e tiveram o direito de, sem 
pagar nenhuma taxa, manter o status quo durante anos.

Acontece que, dez anos antes, a Abamec concedeu o 
mesmo registro da associação internacional para os analis-
tas que se habilitaram. Agora, a CVM tem de deixar claro 
se esses podem apenas dar pitaco.

CVM manda e-mail criptografado
Recebemos a seguinte mensagem da CVM: “Tendo 

em vista recentes informações e notícias divulgadas em 
meios de comunicação e mídia relacionadas à Empiricus 
Research Publicações, a Comissão de Valores Mobiliários 
comunica que, conforme divulgado em 20/12/2018, rep-
resentada pela Procuradoria Federal Especializada junto 
à autarquia, obteve junto ao Tribunal Regional Federal da 
3ª Região o deferimento de tutela de urgência para sus-
pender a decisão liminar que havia afastado a exigência de 
credenciamento da Empiricus Research Publicações como 
analista de valores mobiliários e suspendido a exigibili-
dade de multas aplicadas contra a empresa, agravo de In-
strumento 5031844-28.2018.4.03.0000, interposto contra 
decisão liminar proferida nos autos do Processo 5027620-
80.2018.4.03.6100.

“A decisão considerou a inexistência de comprovação 
de que o conteúdo do material produzido pela Empiricus 
Research não se enquadraria na definição de ‘relatório de 
análise’, como previsto na Instrução CVM (ICVM) 598. 
Como sustentado pela CVM e confirmado pelo TRF3, os 
relatórios de análise de investimentos elaborados e divul-
gados ao público são inerentes ao exercício da atividade 
de analista de valores mobiliários, submetida ao regime 
regulatório estabelecido pela CVM.

“Cabe aqui destacar que a atividade de analista de va-
lores mobiliários é disciplinada pela ICVM 598, e que a 
Empiricus Research Publicações LTDA. não tem autoriza-
ção da CVM para a prestação da referida atividade. Nesse 
sentido, e na esfera de atuação desta autarquia, a CVM 
informa que também se encontra em andamento o Pro-
cesso Administrativo 19957.009590/2018-01, que tem por 
objeto a análise das atividades da referida empresa.

“Adicionalmente, a autarquia reitera que o investidor 
deve estar sempre atento às informações que são divul-
gadas no âmbito do segmento. Deve, ainda, abster-se de 
tomar decisões baseado exclusivamente em opiniões man-
ifestadas na internet, em redes sociais, blogs, chats etc., 
e de acreditar em ofertas de investimentos por meio de 
sites, normalmente acompanhadas de promessas de ganho 
rápido ou sem risco, de propostas para compartilhar ‘in-
formações privilegiadas’ ou dicas ou pressões para que a 
tomada de decisão ocorra antes mesmo de ter a oportuni-
dade de avaliar a oferta como um todo.”

A propósito, qual o enquadramento do BTG Pactual 
para fazer suas análises?

Oi com moral em Angola reduz poderes da Isabel
Depois que ganhou o reconhecimento do tribunal ar-

bitral de Paris para receber pouco mais de US$ 600 mil-
hões de dividendos devidos pela Unitel, a Oi passou a 
ter grande moral dentro da angolana Unitel pela simples 
razão: a empresa angolana não tem mais esse dinheiro, 
pois Isabel dos Santos fez a transferência para comprar 
uma participação acionária da portuguesa Nos. Assim, a 
operadora brasileira indicou o seu homem de confiança 
Miguel Geraldes para o cargo novo de diretor-geral da op-
eradora angolana. Além disso, deixou Isabel dos Santos no 
conselho de administração, mas sem ter nenhuma influên-
cia na empresa.

Levi’s Strauss volta à bolsa
Pela segunda vez, a fabricante de jeans Levi’s Strauss 

tem suas ações listadas na bolsa de Nova York. O primeiro 
registro aconteceu em 1971 e o cancelamento ocorreu em 
1984. Nesta segunda vez, a companhia ofereceu 36,7 mil-
hões de ações que foram vendidas no IPO por US$ 17, 
possibilitado a captação de US$ 623 milhões.

Fabricante de jeans vale quase US$ 9 bi
A reestreia da Levi’s na Bolsa de Nova York aconteceu 

nesta quinta-feira, e os títulos chegaram a ser cotados a 
US$ 23, correspondendo a uma valorização de 35% sobre 
o preço de lançamento. A esse nível, o valor de mercado 
da Levi’s se situa em cerca de US$ 8,7 bilhões.

COMUNICADO 01/2019
Sindicato dos Agentes da Propriedade Industrial

do Município do Rio de Janeiro – SAPIRJ
Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

A Diretoria do Sindicato dos Agentes da Propriedade Industrial do Município 
do Rio de Janeiro – SAPIRJ vem, de acordo com o Art. 24º de seu Estatuto 
Social, convocar os associados para a Assembleia Geral Ordinária do SA-
PIRJ que será realizada na data e local abaixo indicados: Data: 04 de abril 
de 2019. Horário: 16:00h em 1ª convocação e às 16:30h em segunda con-
vocação. Local: Rua Teófilo Otoni, 63 / 6° andar, Centro, 20090-080, Rio de 
Janeiro. Ordem do Dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Deliberação 
sobre o balanço e contas do SAPIRJ relativos ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018, com apreciação do parecer do Conselho Fiscal 
e Consultivo. 2) Fixação das mensalidades dos associados; 3) Assuntos 
Gerais. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberação a respeito 
da proposta de dissolução do SAPIRJ. Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.

Peter Eduardo Siemsen
Vice Presidente

Gabriel Francisco Leonardos
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas
de Recursos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal

e Trabalho Temporário no Município do Rio de Janeiro
CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindical: 912.000.000.27068-5.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do SINDEERH, em cumprimento ao disposto nos artigos 
611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto Social, no uso de suas 
atribuições legais, vem pelo presente Edital CONVOCAR todos os Empre-
gados, funcionários da empresa, ACANGA SOLUÇÕES EM RECURSOS 
HUMANOS LTDA-ME, sediadas no Município do Rio de Janeiro, sejam 
matrizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, a ser realizada no dia, 26/03/2019 na sede do sindicato, Largo 
de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. Patriarca – Centro 
– Rio de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação e em segunda e úl-
tima convocação às 14h30, com qualquer número de presentes, para de-
liberara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2020, 2) Aprovação da Contribuição Assisten-
cial de 2% (dois por cento) do salário nominal, de uma vez só no mês de 
Março 4) Contribuição Social de 10 (dez reais) mensal, para manutenção 
do funcionamento do sindicato e melhorar o atendimento à categoria; 5) 
Assuntos Gerais. Celebrada com; a empresa, ACANGA SOLUÇÕES EM 
RECURSOS HUMANOS LTDA-ME , CNPJ: 16.384.593/0001-77.

RIO DE JANEIRO – RJ, 22/03/2019.
JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE DO SINDEERH.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
EDITAL DE CANCELAMENTO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Ideiasnet S.A (“Companhia” ou “Ideiasnet”) informa-
dos acerca do cancelamento e desconvocação da Assembleia Geral Extra-
ordinária (“AGE”) que ocorreria no dia 22 de março de 2019, às 11:30 horas, 
na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. O 
cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado pelo Conse-
lho de Administração da Companhia, em decorrência do cancelamento da 
assembleia geral extraordinária de acionistas da Padtec S.A. (“Padtec”) que 
seria realizada na data de hoje. Os conselhos de administração da Ideiasnet 
e da Padtec aprovaram nova convocação de assembleias gerais de seus 
respectivos acionistas para deliberação sobre a Incorporação de Ações da 
Padtec, objeto das assembleias canceladas. Oportunamente a Companhia 
divulgará nova convocação. Em razão do cancelamento da AGE, fica sem 
efeito o Edital de Convocação publicado no website da Companhia em 07 
de fevereiro de 2019 e nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2019. Rio de 
Janeiro, 20 de março de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente 
do Conselho de Administração.

MEDPAR SERVIÇOS ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ/MF 25.330.469/0001-10- RCPJ nº 271533

Edital de Convocação e Notificação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam 
os Srs. sócios da Medpar Serviços Oncológicos Ltda convocados para se 
reunirem em AGO, que será realizada em 26/04/2019, às 18 horas em 1ª 
convocação e às 18:30 horas, em 2ª e última convocação, na Rua República 
do Líbano, 61/ 1102, Centro, RJ, com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação 
de Contas de 2018 e notificados que os demonstrativos financeiros da 
sociedade estarão a disposição dos sócios quotistas de 09:00 às 16:00hs 
de 25/03 a 26/04/2019 no endereço onde se realizará a AGO.RJ, 21/03/2019. 
Franz Santos de Campos - Sócio Administrador.

CONCESSÃO DE LICENÇA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA EVANGELIZADORA AGOSTINIANA RECO-
LETA - CNPJ 34.148.486/0001- 21, torna público que recebeu da Secreta-
ria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SCMA , através do pro-
cesso Nº 14/201.276/2008, a Licença Municipal de Instalação – LMPI N° 
000053/2019, com validade de 48 meses, para  Edificação destinado a Tem-
plo Religioso, localizado na Av. das Américas 8150, Barra da Tijuca –RJ.

BNDES Garagem tem 79 projetos selecionados
Escolhidos 
projetos de 
diferentes 
segmentos  
da economia

Uma gama de projetos foi 
selecionada pelo BNDES 
para estimular o empreen-
dedorismo e para desenvol-
ver empresas inovadoras no 
país. O BNDES Garagem, 
como é chamada a linha de 
financiamento, divulgou 
nesta quinta-feira o nome 
dos 79 projetos selecionados 
para serem desenvolvidos a 
partir de abril, com o apoio 
do banco de fomento.

O programa compõe-se 
de dois módulos: Criação 
e Aceleração. O primeiro é 
voltado para apoiar equipes 
de empreendedores com 
propostas de negócios ino-
vadores, enquanto o segundo 
é voltado para as startups já 
em operação. “Com o projeto 
Garagem, o BNDES espera 
não só oferecer oportunida-
des de exposição e parcerias 
das startups selecionadas 
com grandes empresas, mas 
desenvolver uma platafor-
ma que possa oferecer novas 
formas de inovação de de-
senvolvimento de soluções 
para micro, pequenas e mé-
dias empresas brasileiras”, 

informa em comunicado o 
banco.

Parceria

O Programa BNDES Ga-
ragem é promovido em par-
ceria, nesta primeira edição, 
com a Wayra, hub de inova-
ção aberta da Vivo no Bra-
sil e Telefônica no mundo, 
e a Liga Ventures, primeira 
aceleradora focada em co-
nectar startups e grandes 
corporações do Brasil.

Mais de 5 mil projetos 
foram inscritos para parti-
cipar nessa primeira fase do 
Garagem, vindos de todos 
os estados brasileiros e do 
Distrito Federal. Foram se-
lecionados projetos de todas 
as regiões do país, com star-
tups e/ou ideias que abran-
gem a íntegra dos temas de 
interesse apontados pelo 
BNDES: saúde e bem-estar, 
sustentabilidade social e am-
biental, economia criativa, 
segurança, soluções finan-
ceiras (Fintechs), educação, 
IoT (Internet das Coisas) e 
Blockchain, além de outros 
importantes setores da eco-
nomia.

Critérios de escolha

Entre os critérios para a 
seleção dos projetos estão a 
oportunidade de negócio, as 
características e o tamanho do 
mercado, a consistência e o 
potencial de escala do modelo 

de negócio. Os selecionados 
contarão com estrutura física, 
apoio tecnológico, adminis-
trativo, jurídico, contábil e de 
comunicação para desenvol-
ver seus projetos. Eles tam-
bém serão acompanhados por 
profissionais que irão compar-
tilhar experiências e conheci-
mento setorial.

“A extraordinária resposta 
à chamada feita pelo BN-
DES Garagem evidencia a
extensão e o dinamismo do 
ecossistema de inovação, 
especialmente digital, no 
Brasil. Em vista da qualida-
de de numerosas candidatu-
ras, entre as 2.271 inscritas 
em Aceleração e 2.785 em 
Criação, o BNDES estará 
oferecendo brevemente pro-
dutos que complementam o 
trabalho que será feito com 
os 79 projetos escolhidos”, 
informa o banco. Eles inclui-
rão módulos de treinamento 
empresarial e de avaliação 
de modelos de negócios, 
em uma plataforma voltada 
às candidaturas do grupo de 
Criação e uma plataforma de 
suporte e desenvolvimento 
para as 279 candidaturas de 
Aceleração maduras, mas 
que não entraram no grupo 
de 30 selecionadas para a 
primeira fase do Garagem.

Duração dos programas

O programa BNDES
Garagem Aceleração terá
duração de seis meses, no 

WeWork Carioca, no Rio 
de Janeiro, de 08 de abril a 
27 de setembro de 2019. O 
programa de aceleração ofe-
recerá conteúdo personaliza-
do, focado em gerar negó-
cios com potenciais clientes 
e crescimento acelerado da 
empresa.

Já o programa BNDES
Garagem Criação terá dura-
ção de quatro meses também 
no WeWork Carioca, no Rio 
de Janeiro, iniciando em 8 
de maio até 27 de setembro 
de 2019, e visa transformar 
boas ideias em empresas, 
com o desenvolvimento de 
ao menos um Produto Mí-
nimo Viável (MVP, na sigla 
em inglês), e/ou ajudar star-
tups que já tenham produto 
com sua validação no mer-
cado, primeiras vendas e a 
possibilidade de iniciarem 
um ciclo de aceleração. 

Segundo o BNDES, o pro-
grama terá todo o conteúdo e 
prática necessários que in-
clui: Definição do Problema, 
Validação, Mercado, Solu-
ção/MVP, Modelo de Negó-
cios, Go to Market, Vendas, 
Investimento e Pitch, em 
um programa intenso para a 
transformação de sua ideia 
em empresa ou para o desen-
volvimento de sua solução e 
possível tração. Ao final dos 
dois módulos do programa, 
startups serão selecionadas 
para se apresentarem em um 
evento público para o mer-
cado.

Fundo de pensão da Unimed 
atinge meta de R$ 1 bilhão 

A Seguros Unimed atinge 
a marca de R$ 1 bilhão em 
recursos no Fundo de Pen-
são Multipatrocinado sob 
sua administração, o Multi-
coop. A solução de investi-
mento garante condições e 
serviços diferenciados para 
as cooperativas brasileiras, 
em relação as demais op-
ções disponíveis no merca-
do. No total, a seguradora 
administra um patrimônio 
líquido de R$ 2,2 bilhões 
nos fundos de previdência 
(aberta e fechada) e uma 
carteira de investimentos na 
ordem de R$ 3,8 bilhões.

Considerado um dos maio-
res planos do país na moda-
lidade instituída, com 37% 
de participação no mercado, 
segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), o 
Multicoop oferece rentabili-
dade competitiva destacada 
pela imprensa especializada; 
opções para diferentes perfis 
de investidor (Conservador, 
Moderado, Arrojado); con-
tribuição mínima em valor 
acessível; flexibilidade para 
o participante definir o mo-
mento da aposentadoria; co-

berturas adicionais nos casos 
de invalidez total e perma-
nente e morte; isenção de taxa 
de carregamento; e um dos 
menores custos do mercado, 
com taxas de 0,3% ao ano. 
Esse pacote de vantagens e 
a expertise da seguradora no 
segmento levou a Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras (OCB) a selecionar o 
Multicoop para desenvolver 
o fundo de pensão das coope-
rativas do Brasil.

As carteiras de investimen-
to do Fundo de Pensão Mul-
tipatrocinado contam com 
parceiros do porte do BNP 
Paribas. Além disso, a gestão 
profissionalizada dos ativos 
preserva os interesses dos coo-
perados, sem que a reserva se 
confunda com as finanças das 
cooperativas. “O Multicoop 
garante a segurança do inves-
timento e permite proteção no 
futuro para os médicos e para 
as cooperativas”, destaca o 
diretor-presidente da Seguros 
Unimed, Helton Freitas.

A seguradora conta com 85 
mil participantes nos planos de 
previdência (aberta e fechada), 
sendo mais de 8 mil no Fundo 
de Pensão Multipatrocinado 
que administra desde 2013.

Fevereiro registrou queda de 
26,7% em fusões e aquisições

O relatório do mês de 
fevereiro do TTR - Tran-
sactional Track Record, pri-
meiro bimestre do ano, fe-
chou com queda de 13% no 
número de transações em 
relação ao mesmo período 
de 2018. 

O ano começa com pou-
co dinamismo. Feverei-
ro teve 66 transações de 
fusões e aquisições de em-
presas no mercado brasilei-
ro, correspondendo queda 
de 26,7% em relação ao 
mesmo mês no ano anterior, 
quando foram anunciadas 
90 operações. O segmento 
Tecnologia fechou primeiro 
bimestre como o mais va-
lorizado pelos investidores 
internacionais.

O relatório, que tem a par-
ceria da LexisNexis e Tozzini 
Freire Advogados, apontou 
que em volume financeiro, as 
transações movimentaram R$ 
2,4 bilhões, baixa de 72,4% 
em relação ao montante de R$ 
8,7 bilhões somados em feve-
reiro de 2018.

No primeiro bimestre do 
ano, foram realizados 149 

anúncios de operações de 
compra e venda de parti-
cipação envolvendo em-
presas brasileiras, queda 
de 12,9% em comparação 
ao mesmo período do ano 
anterior. Nesses dois pri-
meiros meses os aportes 
financeiros contabilizam 
R$ 14,9 bilhões, baixa de 
18,7% ante o mesmo inter-
valo de 2018.

A conclusão da aquisição 
da Getnet pelo Banco San-
tander por R$ 1,4 bilhão foi 
escolhida pelo TTR como 
a operação de destaque 
do mês. O banco adquiriu 
a totalidade das ações de 
emissão da Getnet detidas 
por acionistas minoritários, 
correspondentes a 11,5% do 
capital social da empresa, 
passando a deter 100% da 
credenciadora de cartões. 
A Getnet foi assessora da 
operação pelo Banco BTG 
Pactual. Já o Santander re-
cebeu assessoria jurídica do 
TozziniFreire Advogados, 
enquanto o BMA – Barbosa 
Müssnich Aragão assesso-
rou as partes vendedoras.
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

Relatório da Administração
A Administração da ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou “Com-
panhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do 
respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
A ATE III é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia Elé-
trica S.A. (“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil 2018 2017
Receita operacional líquida 77.678 81.446
EBITDA 66.857 68.767
Margem EBITDA 86,07% 84,43%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 59.721 61.865
Resultado financeiro (9.447) (6.314)
Imposto de renda e contribuição social 16.583 13.216
EBITDA 66.857 68.767

EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líqui-
das e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhe-
cido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de 
caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um 
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
ATE III e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governan-
ça Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de Qualidade
A ATE III, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com 
a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo aten-
dimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria contínua 
e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionadas à execução 
dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 

financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente 
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 pelo valor de R$58 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que não 
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se subs-
tanciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram ser-
viços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas con-
tábeis, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 48 (IFRS 9) e CPC 
47 (IFRS 15) e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração 
foi responsável pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações 
das respectivas normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na 
demonstração financeira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela 
controladora Taesa.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2018 2017
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.239 30
Títulos e valores mobiliários 5 159.489 87.574
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 10.446 12.305
Ativo financeiro de concessão 6 - 89.016
Ativo de contrato de concessão 7 92.324 -
Impostos e contribuições sociais 8 6.616 8.621
Outras contas a receber 2.366 6.433
Outros ativos 109 109
Total dos ativos circulantes 272.589 204.088
Ativos não circulantes
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 817 817
Impostos e contribuições sociais 8 26 26
Depósitos judiciais 3.754 3.320
Ativo financeiro de concessão 6 - 632.704
Ativo de contrato de concessão 7 595.516 -
Outras contas a receber 834 180
Total dos ativos não circulantes 600.947 637.047
Total dos ativos 873.536 841.135

Nota
explicativa 2018 2017

Passivos
Passivos circulantes
Fornecedores 1.955 1.143
Taxas regulamentares 4.244 4.855
Impostos e contribuições sociais 8 5.651 3.962
Outras contas a pagar 1.527 1.404
Total dos passivos circulantes 13.377 11.364
Passivos não circulantes
Impostos e contribuições sociais diferidos 9 70.133 68.047
Tributos diferidos 10 58.069 61.494
Provisão para contingências 12 1.454 1.472
Outras contas a pagar 2.891 1.658
Total dos passivos não circulantes 132.547 132.671
Total dos passivos 145.924 144.035
Capital social 588.500 588.500
Reserva de lucros 107.492 91.899
Dividendos adicionais propostos 31.620 16.701
Total do patrimônio líquido 13 727.612 697.100
Total dos passivos e do patrimônio líquido 873.536 841.135

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
Nota

explicativa 2018 2017
Receita operacional líquida 18 77.678 81.446
Pessoal (2.530) (2.310)
Serviços de terceiros (2.244) (2.146)
Material (3.390) (5.810)
Outros custos operacionais, líquidos (658) (740)
Custos operacionais (8.822) (11.006)
Lucro Bruto 68.856 70.440
Pessoal (20) (42)
Serviços de terceiros (1.295) (587)
Outras despesas operacionais, líquidas (684) (1.044)
Despesas operacionais (1.999) (1.673)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
 líquidas dos impostos e das contribuições 66.857 68.767
Receitas financeiras 7.434 6.847
Despesas financeiras 2.013 (533)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 20 9.447 6.314
Lucro antes dos impostos e das contribuições 76.304 75.081
Imposto de renda e contribuição social correntes (14.497) (8.395)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.086) (4.821)
Imposto de renda e contribuição social 14 (16.583) (13.216)
Lucro líquido do exercício 59.721 61.865
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$) 17 0,10148 0,10512
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 59.721 61.865
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 59.721 61.865
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Reservas de 

lucros

Nota
explicativa

Capital  
social Legal

Incentivo
fiscal

Dividendos
adicionais
propostos

Lucros
 acumula-

dos Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 588.500 17.063 59.787 25.941 - 691.291
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 28/04/2017 - - - (25.941) - (25.941)
Aprovação dos dividendos intercalares - AGE de 23/06 e 11/08/2017 - - - - (30.115) (30.115)
Lucro líquido do exercício - - - - 61.865 61.865
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 3.093 - - (3.093) -
Reserva de incentivo fiscal - - 11.956 - (11.956) -
Dividendos adicionais propostos - - - 16.701 (16.701) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13 588.500 20.156 71.743 16.701 - 697.100
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 27/04/2018 - - - (16.701) - (16.701)
Aprovação dos dividendos intercalares - AGE de 10/05/2018 - - - - (12.508) (12.508)
Lucro líquido do exercício - - - - 59.721 59.721
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 2.986 - - (2.986) -
Reserva de incentivo fiscal - - 12.607 - (12.607) -
Dividendos adicionais propostos - - - 31.620 (31.620) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 588.500 23.142 84.350 31.620 - 727.612

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota

explicativa 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 59.721 61.865
Ajustes para:
Provisões para contingências 12 1 98
Remuneração do ativo financeiro de
 concessão 6 e 18 - (35.210)
Remuneração do ativo de contrato de
 concessão 7 e 18 (33.668) -
Correção monetária do ativo financeiro de 
concessão 6 e 18 - (17.041)
Correção monetária do ativo de contrato de
 concessão 7 e 18 (23.828) -
Receita de construção 7 e 18 (1.006) (3.094)
Receita de aplicação financeira 20 (7.434) (6.847)
Imposto de renda e contribuição social 14 16.583 13.216
Tributos diferidos (3.425) (3.383)
Provisão (Reversão) de parcela variável 3.203 (3.234)
Custo de construção 901 -

11.048 6.370
Variações nos ativos e passivos:
Transferência das contas a receber de concessionárias e
  permissionários e baixa do ativo financeiro de concessão,
  líquido 721.720 88.229
Transferência das contas a receber de concessionárias 

e constituição do ativo de contrato de concessão (630.683) -
(Aumento) Redução nos impostos e contribuições sociais 
 ativos, líquido dos passivos (2.729) 2.287
Redução (Aumento) nas outras contas a receber, 
 depósitos judiciais e outros ativos 2.978 (4.599)
Aumento nos fornecedores (88) 166
(Redução) Aumento nas taxas regulamentares (611) 691
Aumento (Redução) nas outras contas a pagar 1.339 (4.667)

91.926 82.107
Caixa gerado pelas atividades operacionais 102.974 88.477
Imposto de renda e contribuição social pagos (8.074) (6.425)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 94.900 82.052
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento no saldo de títulos e valores mobiliários (64.482) (25.987)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
 investimento (64.482) (25.987)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos 11 (29.209) (56.056)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
 financiamento (29.209) (56.056)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 1.209 9
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 30 21
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 1.239 30
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 1.209 9
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou “Companhia”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2004, que
tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de transmis-
são de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, a
operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se-
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor.
A ATE III detém a concessão para construção, operação e manutenção das
linhas de transmissão e subestação em 500 kV e 230 kV da interligação Norte-
-Sul III, trecho I, bem como das demais instalações necessárias às funções de 
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação e apoio, 
nos termos do Decreto de Outorga de Concessão, de 3 de abril de 2006, e do 
Contrato de Concessão nº 001/2006 firmado com a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica - ANEEL em de 27 de abril de 2006, por um prazo de 30 anos. A 
construção da linha de transmissão foi iniciada em agosto de 2006 e concluída 
em maio de 2008. A ATE III é uma subsidiária integral da Transmissora Alian-
ça de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato 
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, 
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta-
belecidos no referido contrato sejam cumpridos. 
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP). As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria
em 21 de março de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compre-
endem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações
financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às informações utili-
zadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e dos instrumentos
financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resulta-
do. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras
são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas
as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias
como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o momento
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se origina
na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e im-
plementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a 
receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A
parcela do ativo de contrato indenizável é identificada quando a implementa-
ção da infraestrutura é finalizada. A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma
taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a
remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão,
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para preci-
ficar o componente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do
início de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa
ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escri-
turada do ativo contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o
ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Devido ao motivo
da Companhia ter sido adquirida em fase de operação, a taxa de desconto
considerada foi a da época da aquisição. Quando a concessionária presta
serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de in-
fraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de
implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos. Quando a concessionária presta serviços
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo
como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de
instrumentos financeiros - são utilizadas premissas e técnicas de avaliação
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mer-
cado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos finan-
ceiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos,
contribuições e tributos - existem incertezas relacionadas à interpretação de
regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributá-
veis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre os resul-
tados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, 
poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registra-
das. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais
das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais
como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos - são regis-
trados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças
temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais
considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições di-
feridos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de
lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Ad-
ministração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho 
da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de
relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. e)
Provisões para riscos trabalhistas e cíveis - a Companhia é parte em diversos
processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todos
os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis
e estimadas com certo grau de segurança. 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 jurídico, bem como a avaliação dos assessores 
jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua so-
mente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de 
disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, 
denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita
de Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no
método retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, refe-
rem-se basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados
como ativos financeiros, para ativos de contrato de concessão. Os concessio-
nários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obede-
cendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com
Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob
um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no
contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for
possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que
a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Com-
panhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção -
Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias
das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestru-
tura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instala-
ções é implementada através de contratos terceirizados com partes não rela-
cionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada 
são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção
é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas
imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa re-
ferente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura
o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida
para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é
definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sen-
do apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financia-
mento. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconheci-
dos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a 
remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por consi-
derar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o
componente financeiro do ativo de contrato, determinada na data de início de
cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a re-
ceber do fluxo futuro de recebimento de caixa. c) Receita de correção mone-
tária do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida com base no
índice de correção definido no contrato de concessão assinado com o Poder
Concedente, Índice Geral Preços de Mercado - IGP-M, a partir da entrada em
operação do empreendimento. d) Receita de operação e manutenção - Servi-
ços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia
elétrica, que tem início após o término da fase de construção e que visa a não
interrupção da disponibilidade dessas instalações. 3.2. Receitas financeiras
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros
sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com
juros e variações monetárias sobre dívidas. 3.3. Instrumentos financeiros: A
Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros,
a partir de 1º de janeiro de 2018, relativos a classificação e mensuração dos
ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas
por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e men-
suração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a
ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao va-
lor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo 
por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existen-
tes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis dis-
poníveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimen-
to inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do
modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º de
janeiro de 2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financei-
ros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado
- Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem
ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos finan-
ceiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros
com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal
e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado.
As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo
amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amor-
tizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e
gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e
de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em
nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado
utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução
de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de 
taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconheci-
mento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos fi-
nanceiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas”
do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O
novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensu-
rados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A
Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreco-
nhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefí-
cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação
que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferi-
dos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financei-
ros -  Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo emprés-
timos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis - Uma provi-
são é reconhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confi-
ável e é provável que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar
a obrigação. A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apre-
sentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5.

Subvenção e assistência governamentais: As subvenções que visam com-
pensar a Companhia por despesas incorridas são reconhecidas no resultado 
em uma base sistemática no mesmo período em que as despesas são auferi-
das, registrando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, em 
contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um 
deduzido do outro. Os valores registrados no resultado serão destinados à 
reserva de incentivo fiscal no patrimônio líquido. 3.6. Imposto de renda e 
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício 
correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribui-
ção social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributá-
vel anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber espe-
rados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos 
determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das 
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercí-
cios anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às dife-
renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos 
diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vi-
gentes na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos 
correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam 
relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. Um ativo de imposto de renda e contribuição social dife-
ridos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporá-
rias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à 
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de 
relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. 3.7. 
Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado 
do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada 
das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é 
calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 
3.8. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.8.1. Novas normas apli-
cadas a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 47 - Conforme mencionado na 
nota 3.1, a Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes 
a partir de 1º de janeiro de 2018 com base no método retrospectivo modifica-
do. A Companhia avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis, 
e conforme descrito no item 3.1, concluiu que a atividade de implementação 
da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à contrapres-
tação por bens e serviços está condicionado ao cumprimento de outra obriga-
ção de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 47, o Ativo 
financeiro de concessão, cujo saldo totalizava, em 1º de janeiro de 2018 
R$721.720, passa a ser classificado como ativo de contrato de concessão. 
Não houve impacto na mensuração do ativo de contrato relativo a períodos 
anteriores. CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou 
os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de ja-
neiro de 2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos 
financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao 
valor recuperável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação  
CPC 38

Classificação 
CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e bancos Custo amortizado Custo amortizado 30
Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por 
meio do resultado

Valor justo por 
meio do resultado 87.574

Contas a receber de 
concessionárias e  
permissionárias

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 13.122

Ativo financeiro de 
concessão

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 721.720

822.446
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

Classificação  
CPC 38

Classificação 
CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Passivos financeiros

Fornecedores

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado 1.143

Rateio de antecipação e 
Parcela de ajuste

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado 1.658
2.801

3.8.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir 
do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) -  Operações 
de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamen-
to mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 
- Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da
referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um úni-
co modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de
reconhecimento para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo
valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo
(ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início 
de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os
pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito 
de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de 
uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo
de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do
arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mu-
dança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito
de uso. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com 
base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 
06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de
acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2),
que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019,
exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abran-
gentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o
CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por
adotar a norma para contratos que foram anteriormente identificados como
arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Com-
plementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Com-
panhia não aplicará a norma a contratos que não tenham sido previamente
identificados como contratos que contenham um arrendamento nos termos
do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as isenções propostas pela
norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses
a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo
objeto seja de baixo valor. A Companhia possui baixo volume com contratos
de arrendamentos, cujos valores não são representativos. Não são esperados 
impactos significativos nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC

06 (R2). Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro 
- As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre
dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos pas-
sados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares.
Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre
dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido
conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transa-
ções ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão
nº 13, pela legislação tributária brasileira essa melhoria não é aplicável à Com-
panhia.Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de
renda - A Interpretação (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo
CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica
a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A
Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera
tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a enti-
dade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades
fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e
alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos
e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera cada tratamento
tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos 
tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê a resolu-
ção da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de
transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar 
em vigor.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Caixa e bancos 28 30
Aplicações financeiras 1.211 -

1.239 30
Taxa de rentabilidade anual acumulada 2018 2017
CDB e Operações Compromissadas 103,00 % do CDI -
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem 
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2018 2017
Fundo de investimentos
FIC de FI Pampulha 159.489 71.771
FIC Uberaba - 15.803
Ativo circulante 159.489 87.574
Taxa de rentabilidade acumulada
FIC de FI Pampulha 102,65 do CDI 104,54% do CDI
FIC Uberaba - 102,41% do CDI
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de operações 
contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e condições de merca-
do, 100% por meio do FIC de FI Pampulha e FIC Uberaba, fundos não exclusivos, 
administrados e geridos pela BNP PARIBAS Asset Management e pelo Banco Itaú 
Unibanco S.A., respectivamente, que tem característica de renda fixa e segue a 
política de “aplicações” da Companhia. Os recursos destinados ao fundo de inves-
timento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de ren-
da fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, 
aderentes às necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas.

6. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Linha de transmissão TRAF 2017 Adoção inicial do CPC47 2018
Colina do Tocantins - TO/Marabá - PA/Paraupebas - PA 4,86% 721.720 (721.720) -
Circulante 89.016 -
Não circulante 632.704 -
Linha de 
transmissão TRAF 2016

Adianta-
mento (a) Adição

Remu-
neração

Correção  
Monetária Baixas 2017

Colina do Tocantins - TO/Marabá - PA/Paraupebas - PA 4,86% 755.517 114 3.094 35.210 17.041 (89.256) 721.720
Circulante 86.234 89.016
Não circulante 669.283 632.704
(a) Adiantamentos a fornecedores realizados referentes a custos ainda não incorridos na construção da subestação em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e,
portanto, ainda não constituem custo de construção nesta data.
7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.9.1, com a entrada em vigor do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo de contrato de concessão.
Linha de transmissão Adoção inicial do CPC47 Adição Remuneração Correção Monetária Baixas 2018
Colina do Tocantins - TO/Marabá - PA/Paraupebas - PA 721.720 1.006 33.668 23.828 (92.382) 687.840
Circulante 89.016 92.324
Não circulante 632.704 595.516

• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos pri-
meiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento anual de operação,
manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. No 16º ano de
operação comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e constru-
ção da transmissora será de 50% estendendo-se, desta forma, até o término do 
prazo final da concessão. Parcela variável - a receita de operação, manutenção 
e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, re-
fletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, confor-
me metodologia disposta no CPST. A parcela referente ao desconto anual por
indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação,
manutenção e construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12
meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse
mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita 
à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318,
de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor 
do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos 12 meses
anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão
de bens vinculados - o advento do termo final do contrato de concessão deter-
mina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu
exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova
transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a rever-
são, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se
aos levantamentos e as avaliações, bem como à determinação do montante da 
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis
será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos
da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a re-

munerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de 
energia, por meio de investimentos adicionais, quando da reversão dos bens 
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que 
a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual contábil do 
ativo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar 
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá 
ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento prévio da 
transmissora. Aspectos ambientais - a transmissora deverá construir, operar e 
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis e adotando todas as providências necessárias com o 
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, 
e cumprir todas as suas exigências.  Descumprimento de penalidades - nos 
casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, notificação 
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na 
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apu-
ração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a 
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente 
à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do 
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor 
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria 
devida no caso de caducidade. Aos controladores será transferido do montante 
apurado, o valor equivalente às respectivas participações. • Estrutura de forma-
ção da RAP - concessões das linhas de transmissão de energia da Companhia 
são remuneradas pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, in-
tegrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instala-
ções de Transmissão - DIT, não estando vinculadas à carga de energia elétrica 
transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do 
contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede 
Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. Essa remuneração 
não varia com a sua disponibilidade. 
• Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL

Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018 Ciclo 2016-2017
Resolução nº 2.408 de 28/06/2018

Período: de 01/07/2018 a 30/06/2019
Resolução nº 2.258 de 30/06/2017

Período: de 01/07/2017 a 30/06/2018
Resolução nº 2.098 de 30/06/2016

Período: de 01/07/2016 a 30/06/2017

RAP
Parcela de 

Ajuste Total RAP Parcela de Ajuste Total RAP Parcela de Ajuste Total
119.808 (4.360) 115.448 116.301 (6.895) 109.406 112.228 (8.215) 104.013

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2018 2017

Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a) 3.656 1.624
IRPJ sobre prejuízos fiscais 4.834 4.835

8.490 6.459
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b) 78.623 74.506
IRPJ e CSLL - passivo 70.133 68.047
(a) Referem-se as diferenças temporárias sobre provisões de rateio de antecipa-
ção - parcela de ajuste. (b) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica 
ICPC 01 (R1). 

2019 2020 2021 Total
Diferenças temporárias 2.518 938 200 3.656
Prejuízos fiscais 4.834 - - 4.834

7.352 938 200 8.490
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2018 2017
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
 Financiamento da Seguridade Social - COFINS (a) - passivo 58.069 61.494
(a) Ajustes referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1).

11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a pagar - OCP - Passivos e despesas

REF

Classificação 
contábil, natureza 

do contrato e 
contraparte

Valor Original Período de  
vigência/duração

Taxa de juros/
Atualização 
monetária

Principais condições de rescisão 
ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora

1
OCP x Outras recei-

tas - Serviços de
operação - Taesa

R$32 
Valor mensal

mar/2015, retroagin-
do a set/2013 por 

prazo indeterminado.

Multa de 2% + mora 
de juros de 1% a.m./ 

Atualização anual 
pelo IGP-M.

O contrato poderá ser rescindido, 
a critério da contratante, mediante 

notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que assista a con-
tratada direito a qualquer ressarcimen-
to ou indenização, com antecedência 

mínima de trinta dias corridos.

A contratada se obriga a 
providenciar e manter em vi-
gor, por sua conta exclusiva, 
todos os seguros exigidos por 
lei, com vigência durante toda 

a execução do contrato.

2

OCP x Outras  
Despesas - Serviços  

de “back-office” - 
Taesa

R$19 
Valor mensal mai/2018 a mai/2019.

Multa de 2% a.m. 
+ juros de mora/

Atualização anual
pelo IPCA.

O contrato pode ser rescindido a qual-
quer tempo, unilateralmente, mediante 

aviso prévio de 30 dias de antece-
dência, por motivo de impedimento 
de funcionamento, na hipótese de 

recuperação judicial ou extrajudicial, 
falência de uma das partes.

Não houve.

3 OCP x - reembolso  
de despesas - Taesa N/A N/A

Não há taxa de 
juros e atualização 

monetária
Não houve. Não houve.

Transações com empresa ligada

4
OCP x Custo com 

pessoal - Previdên-
cia privada - Forluz

Investimento
conforme
opção do 

funcionário

19/03/2012 - término 
indeterminado 

(contrato Taesa).

Taxa de adminis-
tração de 1% sobre 
o total das contri-
buições mensais /

Não há atualização
monetária.

Não houve. Não houve.

REF Contratos e outras transações Passivo Custos e Despesas
2018 2017 2018 2017

1 Serviços de operação - Taesa 42 38 474 424
2 Serviços de “back-office” - Taesa 26 25 308 297
3 Reembolso de despesas - Taesa 9 - - -
4 Previdência privada - Forluz - custo - - 20 23

77 63 802 744
II - Dividendos a pagar

2017 Adição Pagamento 2018
Dividendos a pagar a Taesa - 29.209 (29.209) -

Exercí-
cio de 

compe-
tência

Data de 
aprovação

Órgão 
de

apro-
vação

Data de 
paga-

mento Valor

Valor
por

ação
ON

Dividendos
 intercalares 2018 10/05/2018 AGE 14/05/2018 12.508 0,0213
Dividendos  
adicionais propostos 2017 27/04/2018 AGO 01/05/2018 16.701 0,0284

29.209
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de 
remuneração pelo desempenho de suas funções.
12. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia consti-
tuiu provisão para riscos trabalhistas e cíveis (faixa de servidão) em montantes 
considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em
curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor 
de R$1.085.

2017 Adições Baixas 2018
Cíveis 1.312 1 (19) 1.294
Trabalhistas 160 - - 160

1.472 1 (19) 1.454
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2018, com base na opinião 
de seus consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de 
perda classificados como possível pela Administração da Companhia, era de 
R$12.947, referentes a causas fiscais no valor de R$6.995 e a causas cíveis no 
valor de R$5.952 (R$6.300 em 31 de dezembro de 2017, referentes a causas 
fiscais). Não tendo, dessa forma, passivos contingentes das causas trabalhis-
tas, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as 
práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. As 
principais causas são: • Executivo fiscal ajuizado para cobrança dos valores 
oriundos de suposto não recolhimento de Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços - ICMS diferencial de alíquotas no período de junho a outubro 
de 2007 no montante histórico de R$3.845. Atualmente, o feito encontra-se 
em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. • Auto de infração, no valor 
histórico de R$1.117, lavrado, pela Receita Federal - RF, sob a alegação de 
que a empresa não teria comprovado a efetividade dos serviços prestados pe-
las empresas Telvent Operadora de Sistemas Elétricos e Cotesa Engenharia 
Ltda., razão pela qual não poderia deduzir de sua base de Imposto de Renda e 
de CSLL, referentes ao ano-calendário de 2008, as despesas decorrentes das 
atividades de operação e manutenção das linhas de transmissão de energia 
elétrica. • Cobrança da diferença do ICMS recolhido quando da remessa inte-
restadual de máquinas, equipamentos, peças e demais insumos para a linha 
de transmissão no Estado do Pará. Foi concedido um benefício fiscal à ATEIII 
pelo Estado do Pará, no qual estava reduzida em 50% a base de cálculo do 
ICMS relativa ao diferencial de alíquota nas aquisições dos bens indicados 
anteriormente. Foram opostos embargos à Execução Fiscal (ação própria para 
defesa contra uma cobrança executiva fiscal), sobre os quais ainda não foi 
obtida sentença. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o saldo era de R$1.338, 
valor este depositado em juízo. 
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social totalmente 
integralizado era de R$588.500, representado por 588.500.000 ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. Redução de capital - em 19 de setembro 
de 2018 foi publicado no DOU o despacho Aneel nº 2.115/2018, que tratou 
da anuência para alterar o estatuto da Companhia visando a redução de seu 
capital social. A Companhia fez a redução no montante de R$140.000, quando 
o capital social passou de R$588.500 para R$448.500. A redução foi aprovada
na AGE de 06 de novembro de 2018 e permaneceu em processo de registro
na JUCERJA, havendo o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação dos
acionistas. (Vide nota explicativa nº 24 - Eventos Subsequentes) Reservas de
lucro - (a) Reserva legal - constituída à base de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o
limite de 20% do capital social, e (b) Reserva de incentivo fiscal - a Companhia 
goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido
na exploração da concessão de serviços públicos de transmissão de energia
elétrica no Pará. Esses incentivos foram concedidos pela SUDAM e consistem 
na redução de 75% de imposto de renda sobre resultados apurados até o
ano-base 2018.
Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o paga-
mento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro 
líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76.
Destinação do lucro do exercício
Ratificada pelo AGE de 27/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro líquido do exercício 59.721 61.865
Reserva legal - 5% (2.986) (3.093)
Reserva de incentivo fiscal (12.607) (11.956)
Lucro líquido do exercício ajustado 44.128 46.816
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% (11.032) (11.704)
Dividendos intercalares pagos (12.508) (30.115)
Dividendos adicionais propostos (31.620) (16.701)

(44.128) (46.816)
Resumo das destinações:
Reservas (15.593) (15.049)
Dividendos (44.128) (46.816)

(59.721) (61.865)
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DESPESA)

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes (14.497) (8.395)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.086) (4.821)

(16.583) (13.216)
Correntes - calculados sobre o lucro líquido com base no regime do lucro 
real. Diferidos - registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos, e o respec-
tivo valor contábil, incluindo-se entra elas os ajustes decorrentes das leis nº 
11.638/07, 11.941/09 e Lei nº 12.973/14.
Conciliação da despesa de imposto de renda e  
contribuição social 2018 2017
Lucro das operações continuadas antes dos impostos 76.304 75.081
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
 calculada à alíquota de 34% (25.943) (25.528)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM 12.607 11.956
Incentivo fiscal IRPJ - Outros (Rouanet, Audiovisual 
 e outros) 589 502
Outros (3.836) (146)
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
 reconhecida no resultado (16.583) (13.216)
Alíquota efetiva 22% 18%
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM: Em 30 de junho de 2009, o Ministério de Inte-
gração Nacional, através da Superintendência do Desenvolvimento da Ama-
zônia - SUDAM, emitiu o Laudo Constitutivo nº 60/2009, que outorga à con-
cessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto de renda 
devido. O   benefício é calculado mensalmente com base no lucro de explo-
ração incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, localizada 
nos Estados do Pará e Tocantins. Em 31 de dezembro de 2018, o Ministério 
de Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 222/2018, que outorga 
à concessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto 
de renda devido. O benefício é calculado mensalmente com base no lucro de 
exploração incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, loca-
lizada nos Estados do Pará e Tocantins. Os incentivos têm validade até o ano 
2027 e impõem algumas obrigações e restrições: (a) proibição de distribuição 
aos acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude deste 
benefício; (b) constituição de reserva de incentivos fiscais com valor resultante 
deste benefício, ao qual somente poderá ser utilizada para absorção de pre-
juízo ou aumento de capital; e (c) aplicação do benefício obtido em atividades 
diretamente relacionadas à produção na região incentivada. 
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ativi-
dade, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para
os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmis-
são do projeto. Esse fato é uma consequência das coberturas compreendi-
das nas apólices não serem compatíveis com os riscos efetivos das linhas de
transmissão e os prêmios cobrados no mercado das seguradoras e ressegu-
radoras serem demasiadamente elevados. A Companhia e suas controladas
mantêm apenas seguros em relação aos danos em seus equipamentos acima
de R$500, galpões e estoques, e possui cobertura de responsabilidade civil de
diretores e administradores - “Director and Officer - D&O” e de frota.

Tipo de seguro
Segura-

dora Vigência

Limite
máximo de 
indenização

Danos mate-
riais - valor 

em risco
Prê-
mio

Responsabilidade civil 
Geral - RCG

Chubb
Seguros

20/09/18 a 
19/09/19 10.000 - 7

Risco operacional - RO Sompo
Seguros

19/11/18 a 
18/11/19 - 77.109 395

Seguro veículos - Frota Tokyo
Marine

24/12/18 a 
23/12/19

100% Tabe-
la FIPE - 13

D&O Zurich
Seguros

19/09/18 a 
18/09/19 15.000 - 1

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1  Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem o risco de mercado (risco de moeda, de
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia ad-
ministra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas atividades 
normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas
em suas operações.

8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2018 2017

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição 
 Social sobre Lucro Líquido - CSLL a compensar 5.748 8.022

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, CSLL, PIS e 
 COFINS - Lei nº 10.833/03 657 381

Outros 211 218

Ativo circulante 6.616 8.621

Ativo não circulante 26 26

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social 
 sobre o Lucro Líquido - CSLL 2.023 597

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
 Financiamento da Seguridade Social 2.345 1.860

INSS, FGTS, ISS e ICMS 1.243 1.462

Outros 40 43

Passivo circulante 5.651 3.962
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custos operacionais: custos com aluguéis, combustível, seguros, reembolso 
de custos e perda na alienação de bens. Despesas com serviços de terceiros: 
despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação, manutenção de 
veículos, viagens e auditoria.
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2018 2017
Renda de aplicação financeira 7.434 6.847
Receitas financeiras 7.434 6.847
Outras despesas financeiras, líquidas de receitas 2.013 (533)
Despesas financeiras 2.013 (533)

9.447 6.314
21. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência 
complementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocina-
doras, tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 
de março de 2012. Em 31 de dezembro de 2018, 85% do quadro efetivo de 
empregados da Companhia participava do Plano Taesaprev (92% em 31 de 
dezembro de 2017). A única obrigação da Companhia é realizar as contri-
buições de acordo com as regras do plano de previdência privada, que são 
liquidadas até o mês subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os 
ativos do plano são mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, 
sob o controle da Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (pa-
trocinadora-fundadora), um dos controladores da Companhia. A Companhia 
poderá a qualquer momento, observada a legislação, solicitar a retirada do 
patrocínio, que dependerá de aprovação pela autoridade governamental com-
petente e estará sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética 
da patrocinadora do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente 
coberto pelos ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas es-
tão apresentados na nota explicativa nº 11 - Partes Relacionadas. 
22. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos - as atividades relacionadas à operação 
das linhas de transmissão são realizadas pela Taesa e a manutenção pelos 
funcionários da Companhia. Compensação ambiental • Trecho Marabá-Cara-
jás - cumprida toda a compensação ambiental requerida, restando apenas o 
recebimento da quitação formal por parte da Secretaria de Meio Ambiente do 
Pará - SEMA-PA.
• Trecho Itacaiúnas-Colinas - houve desembolsos de R$1.403 até 31 de de-
zembro de 2018, restando uma provisão de R$384, que será utilizada confor-
me determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA.
23. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - a Política Nacional do Meio Ambiente determina que o 
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambien-
te, esteja condicionado ao prévio licenciamento ambiental.

Licenças ambientais

Trecho

Licença de 
Operação

nº
Data de 

emissão
Venci-
mento Data de vencimento

Itacaiúnas - 
Colinas 753/2008 17/06/2008 17/06/2012

Renovação solicitada ao 
IBAMA em 30/03/2012. 
Permanece válida até 

manifestação do IBAMA 
(Resolução CONAMA 

nº 237/97)
Marabá -
Carajás 10275/2016 28/12/2016 27/12/2021 -

24. EVENTOS SUBSEQUENTES
Redução de capital - Em 08 de janeiro de 2019, foi protocolada junto a JU-
CERJA a redução do capital social da Companhia no valor de R$140.000, 
com liquidação financeira ocorrida em 09 de janeiro de 2019. 

Diretoria
Nome Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor Administrativo - Financeiro
Marco Antônio Resende Faria Diretor Técnico

Wagner Rocha Dias
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A. (“Compa-
nhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, 
declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marcus Pereira Aucélio - Diretor Administrativo-Financeiro

Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A. (a “Compa-
nhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, 
declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos auditores 
independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marcus Pereira Aucélio - Diretor Administrativo-Financeiro

Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico

16.3. Categorias de instrumentos financeiros:
2018 2017

Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 159.489 87.574
 - Equivalentes de Caixa 1.211 -
Custo amortizado:
Caixa e bancos 28 30
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias (*) 11.263 13.122
- Ativo financeiro de concessão (*) - 721.720

171.991 822.446
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 1.955 1.143
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste 2.891 1.658

4.846 2.801
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e rece-
bíveis.
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia moni-
tora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a 
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Com-
panhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra 
e mensura esses riscos. A Companhia está expostas às flutuações de taxa de 
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por 
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2. Análises 
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensi-
bilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às 
taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em 
aberto no fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas 
assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto 
durante todo o exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um 
cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar 
resultados adversos.

Índice 2018 Cenário provável em 31/12/2019
CDI (a) 6,40% 6,75%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio pra-
zo), 01 de março de 2019 - Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos 2018

Efeito Provável no 
LAIR -  2019 - (redução)

Ativos financeiros - Equivalente de 
 caixa e títulos e valores mobiliários - CDI 160.700 570
16.5  Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de 
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a 
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente dos in-
vestimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de crédito 
em fundos e instrumentos financeiros derivativos é limitado porque as contra-
partes são representadas por bancos e instituições financeiras que possuem 
níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza 
uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com 
suas obrigações. Com relação ao risco de crédito proveniente das transa-
ções com contas a receber de concessionárias e permissionárias e o ativo 
financeiro de concessão, a Administração entende que não é necessária a 
contabilização de provisão para perdas ou análises de crédito em relação às 
concessionárias e permissionárias, pois o CUST, celebrado entre o ONS e a 
Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários, pelos 
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia - CCG 
e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses meca-
nismos de proteção são: (a) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a 
todas as transmissoras; (b) as garantias financeiras fornecidas individualmen-
te pelos usuários; e (c) negociações de pagamento feitas diretamente entre 
transmissoras e usuários. No caso de não pagamento, a Companhia, como 
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado 
da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. 16.6. Gestão do 
risco de liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo ade-
quadas reservas e linhas de crédito bancárias e para captação de emprésti-
mos, por meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento.
16.7 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou in-
diretos decorrentes de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia 
e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de cré-
dito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e 
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. 
Riscos regulatórios - extensa legislação e regulação governamental emitida 
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS 
e Ministério do Meio Ambiente. Risco de seguros - contratação de seguros de 
risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos 
nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, 
explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cober-
tos por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais 
significativos. Risco de interrupção do serviço - em caso de interrupção do 
serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da 
aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão 
regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser re-
levantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - caso 

a Companhia expanda os seus negócios por meio da construção de novas 
instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de 
construção, a atrasos na execução da obra e a potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades, dado que a 
Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos utili-
zados em suas instalações, e sujeita a aumentos de preços e falhas por parte 
de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos 
avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito ad-
verso nos resultados. Risco de descontinuidade de um fornecedor específico 
que não tenha substituto no mercado - a Companhia pode ser obrigada a 
realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o de-
senvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, 
o que poderá impactar de forma negativa seus resultados operacionais. Ris-
co técnico - a infraestrutura das concessões é dimensionada de acordo com 
orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais, mas algum 
evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos maiores do que 
os previstos originalmente, e os custos necessários à recolocação das instala-
ções em condições de operação devem ser suportados pela Companhia, ain-
da que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem 
redução das receitas (parcela variável). Risco de contencioso - a Companhia 
é parte em diversos processos judiciais e administrativos, dos quais até hoje 
não é possível conhecer seu êxito final. O objetivo da Companhia é adminis-
trar os riscos operacionais evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e 
danos à sua reputação, e buscar eficácia nos custos. A Alta Administração 
é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar 
os riscos operacionais. 16.8. Hierarquia do valor justo dos instrumentos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os diferen-
tes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas 
em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve 
mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 
31 de dezembro de 2018. 16.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado:

Nota  
explica-

tiva

2018 2017
Valor  

contábil
Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros
Equivalentes de caixa 4 1.211 1.211 - -
Títulos e valores mobiliários 5 159.489 159.489 87.574 87.574

160.700 160.700 87.574 87.574
16.8.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Ex-
ceto pelos valores detalhados a seguir, a Administração considera que os 
valores contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados 
ao valor justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam 
dos seus valores justos.

Nota  
explicativa

2018 2017
Valor

contábil
Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros - Ativo 
 financeiro de concessão 7 - - 721.720 670.560
17. LUCRO POR AÇÃO

2018 2017
Lucro líquido do exercício 59.721 61.865
Quantidade de ações ordinárias 588.500 588.500
Lucro por ação ordinária - básico e diluído 0,10148 0,10512
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2018 2017
Remuneração do ativo financeiro de concessão - 35.210
Remuneração do ativo de contrato de concessão 33.668 -
Correção monetária do ativo financeiro de concessão - 17.041
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 23.828 -
Operação e manutenção 38.204 37.026
Construção 1.006 3.094
Parcela variável (4.391) (77)
Outras receitas (1.334) 1.587
Receita operacional bruta 90.981 93.881
PIS e COFINS correntes (11.942) (11.064)
PIS e COFINS diferidos 3.425 3.383
Encargos setoriais - Cota para RGR, P&D e TFSEE (4.786) (4.754)
Deduções da receita (13.303) (12.435)
Receita operacional líquida 77.678 81.446
Conciliação entre a receita bruta e a receita registrada 
para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 90.981 93.881
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo regime 
de caixa (8.556) (8.264)
Receita operacional bruta tributável 82.425 85.617
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das des-
pesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é 
demonstrada a seguir: Custos com serviços de terceiros: custos com opera-
ção, manutenção, compartilhamento de instalações, comunicação, vigilância 
e serviços de engenharia. Custos com materiais: custos oriundos de cons-
trução, reforços, manutenção e operação de linhas de transmissão. Outros 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da ATE III Transmissora de Energia S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da ATE III Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreen-
dem 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 ATE III Transmissora de Energia S.A. 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. 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 
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 responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Adoção ao CPC 47 – Receita de contrato com cliente: Chamamos a 
atenção para a nota 3.8 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos relacionados à adoção do CPC 47 
– Receita de contrato com cliente, sendo o principal efeito o reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente 
classificado como ativo financeiro) no montante de 687.840 mil. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse 
assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A admi-
nistração da Companhia 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 finan-
ceiras, 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 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 Companhia 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 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 res-
ponsabilidade 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 causa-
da 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: • Identifica-
mos 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 circuns-
tâncias, 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 operacio-
nal da Companhia. 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 Companhia 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 gover-
nança 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, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

Tesouro capta US$ 1,5 bi com juros de 4,7% ao ano
Nesta operação 
a demanda foi 
quatro vezes 
superior à oferta

O Tesouro Nacional captou 
US$ 1,5 bilhão de investidores 
norte-americanos e europeus 
com taxa de juros de 4,7% ao 
ano. O dinheiro veio da emis-
são, feita nesta quinta-feira, de 
títulos da dívida externa com 
vencimento em maio de 2029. 
A taxa obtida na operação foi 
mais alta que a da última emis-
são do tipo, em 2017, mas a 
diferença em relação aos títulos 
norte-americanos caiu para o 
menor nível desde 2015.

Por meio do lançamento 
de títulos da dívida exter-
na, o governo pega dinheiro 
emprestado dos investidores 
internacionais com o com-
promisso de devolver os re-
cursos com juros. Isso signi-

fica que o Brasil devolverá 
o dinheiro daqui a 10 anos 
com a correção dos juros 
acordada, de 4,7% ao ano.

Taxas menores de juros 
indicam redução da descon-
fiança dos investidores de 
que o Brasil não consegui-
rá pagar a dívida. Com os 
sucessivos rebaixamentos 
sofridos pelo país, os estran-
geiros passaram a cobrar ju-
ros mais elevados para com-
prar os papéis brasileiros.

Na última emissão de papéis 
de aproximadamente 10 anos, 
em outubro de 2017, o Brasil 
havia captado US$ 3 bilhões no 
exterior com juros de 4,675% 
ao ano. Mesmo assim, os ju-
ros ainda estão inferiores aos 
registrados em março de 2016, 
quando o Tesouro tinha captado 
US$ 1,5 bilhão no exterior com 
taxas de 6,125% ao ano.

A taxa do título brasileiro foi 
215,8 pontos maior que a dos 
títulos do Tesouro americano de 
10 anos. Isso significa que o Te-
souro Nacional pagará juros de 
2,158 pontos percentuais ao ano, 

maiores que os de papéis seme-
lhantes emitidos pelo governo 
dos Estados Unidos. Em outubro 
de 2017, a diferença estava em 
235 pontos. Os títulos norte-ame-
ricanos são considerados os pa-
péis mais seguros do mundo. De 
acordo com o Tesouro Nacio-
nal, o spread – diferença entre 
os juros dos títulos do gover-
no brasileiro e do governo dos 
Estados Unidos – caiu para o 
menor nível desde que o Bra-
sil perdeu o grau de investi-
mento (selo de bom pagador 
concedido pelas agências in-
ternacionais de classificação 
de risco). 

Os recursos captados no 
exterior serão incorporados às 
reservas internacionais do país 
em 28 de março. De acordo 
com o Tesouro Nacional, as 
emissões de títulos no exterior 
não têm como objetivo princi-
pal reforçar as divisas do país, 
mas fornecer um referencial 
para empresas brasileiras que 
pretendem captar recursos no 
mercado financeiro internacio-
nal.
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São Gotardo Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº  15.867.360/0001-62

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou “Companhia”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, que tem como objeto principal a ex-
ploração da concessão de serviços públicos de transmissão relativos às ins-
talações de transmissão de energia elétrica denominada São Gotardo - MG,
conforme estabelecido no Edital de Leilão nº 005/2012, emitido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A Companhia foi constituída em 12 de
junho de 2012 e assinou em 27 de agosto de 2012, com a ANEEL, o Contra-
to de Concessão nº 024/2012 para construção, operação e manutenção das
instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos. De acordo com o contrato
de concessão assinado entre a Companhia e a ANEEL, a data prevista para a
energização do empreendimento era 28 de fevereiro de 2014, porém, a Com-
panhia iniciou suas operações em 19 de março de 2014, data esta informada a 
ANEEL. A SGT é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia 
Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato de Conces-
são assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui o
compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos
no referido contrato sejam cumpridos. Em 31 de dezembro de 2018, a Com-
panhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes
no montante de R$514, decorrente, principalmente, da conta “Dividendos a
pagar”. Para equalização do capital circulante negativo, a Companhia conta
com aportes de recursos a serem efetuados pela Taesa.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 21 de mar-
ço de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi-
nanceiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as
informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias
como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o momento
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple-
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo
do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a recei-
ta de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A taxa
aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a 
estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da
infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos
do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contra-
to é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. Quando o
Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito
a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir
os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no
resultado. A taxa de desconto definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é re-
conhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando
em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os
custos de implementação da infraestrutura e encargos. Quando a concessio-
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo 
valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder
Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços.
b) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas premissas e técni-
cas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados
observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis-
sas. c) Impostos, contribuições e tributos - existem incertezas relacionadas à
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen-
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com
base em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em
diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter-
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e
pela autoridade fiscal responsável.  d) Imposto de renda e contribuição social
diferidos - são registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren-
tes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada
a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabo-
radas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas
ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas
atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisa-
dos a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja 
mais provável.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita
de Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no
método retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, refe-
rem-se basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados
como ativos financeiros, para ativos de contrato de concessão.  Os concessio-
nários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obede-
cendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com

Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob 
um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou 
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no 
contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for 
possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que 
a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Com-
panhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção - 
Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias 
das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestru-
tura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os 
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação 
da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações 
é implementada através de contratos terceirizados com partes não relaciona-
das. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são 
alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é 
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas ime-
diatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referen-
te a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o 
custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apu-
rada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. b)
Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo
método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prê-
mios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro
do ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de conces-
são. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de
recebimento de caixa.  c) Receita de correção monetária do ativo de contrato
de concessão - Correção reconhecida com base no índice de correção defini-
do no contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor - IPCA, a partir da entrada em operação do
empreendimento. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de opera-
ção e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que
tem início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção
da disponibilidade dessas instalações. 3.2. Receitas financeiras e despesas
financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplica-
ções financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no
resultado, através do método de juros efetivos. As despesas financeiras
abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos. 3.3. Ins-
trumentos financeiros: A Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 -
Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, relativos a classi-
ficação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o
reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável.  a) Ativos finan-
ceiros: Classificação e mensuração - Com a adoção do CPC 48 os instrumen-
tos financeiros passaram a ser classificados em três categorias: mensurados
ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também
elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos
de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos finan-
ceiros. A partir de 1º de janeiro de 2018 a Companhia passou a apresentar os
instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo
por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resul-
tado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos finan-
ceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resul-
tado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente paga-
mentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga-
mentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhe-
cida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de
curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial.  (i) Redução ao
valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o
modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “per-
das de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”)
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.  (ii) Baixa de ativos finan-
ceiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são trans-
feridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qual-
quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fi-
nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou desig-
nados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros
(incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. 3.4. Imposto de renda e contribuição
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e
diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para impos-
to de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negati-
va de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual.  Os impos-
tos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou
substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores.
Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporá-
rias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são
mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na
data de apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes
e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados

A Administração da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acio-
nistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompa-
nhadas do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
A SGT é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. (“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil 2018 2017
Receita operacional líquida 3.598 6.028
EBITDA 2.464 4.330
Margem EBITDA 68,48% 71,83%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 2.162 7.569
Resultado Financeiro 136 138
Imposto de renda e contribuição social 166 (3.377)
EBITDA 2.464 4.330
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líqui-
das e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhe-
cido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de 
caixa para os exercícios apresentados, nem deve ser considerado como um 
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativos Nota explicativa 2018 2017
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 2 3
Títulos e valores mobiliários 5 2.773 2.264
Contas a receber de concessio-
nárias
 e  permissionárias 440 388
Ativo financeiro de concessão 6 - 3.751
Ativo de contrato de concessão 7 4.428 -
Impostos e contribuições sociais 281 292
Outras contas a receber 72 10
Total dos Ativos Circulantes 7.996 6.708
Ativos Não Circulantes
Ativo financeiro de concessão 6 - 34.761
Ativo de contrato de concessão 7 60.923 -
Total do Ativo Não Circulante 60.923 34.761
Total dos Ativos 68.919 41.469

Passivos Nota explicativa 2018 2017
Passivos Circulantes
Fornecedores 206 216
Empréstimos e financiamentos 11 2.456 2.460
Impostos e contribuições sociais 68 84
Taxas regulamentares 122 103
Dividendos a pagar 10 5.630 3.786
Outras contas a pagar 28 65
Total dos Passivos Circulantes 8.510 6.714
Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos 11 7.339 9.786
Impostos e contribuições diferidos 8 2.205 1.362
Tributos diferidos 9 2.363 1.385
Outras contas a pagar 3 3
Total dos Passivos Não Circulantes 11.910 12.536
Total dos Passivos 20.420 19.250
Patrimônio Líquido
Capital social 10.457 10.457
Reservas de lucros 10.457 10.457
Dividendos Adicionais Propostos 27.585 1.305
Total do Patrimônio Líquido 12 48.499 22.219
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 68.919 41.469

Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2018 2017
Receita operacional líquida 16 3.598 6.028
Material (26) (597)
Serviços de terceiros (623) (591)
Outros custos operacionais (46) (29)
Custos operacionais 17 (695) (1.217)
Lucro Bruto 2.903 4.811
Serviços de terceiros (427) (421)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas (12) (60)
Despesas administrativas 17 (439) (481)
Lucro antes das despesas financeiras, 
 líquidas e dos impostos 2.464 4.330
Receitas financeiras 142 200
Despesas financeiras (278) (338)
Despesas financeiras, líquidas 18 (136) (138)
Lucro antes dos impostos e Contribuições 2.328 4.192
Imposto de renda e contribuição social correntes (180) 509
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 2.868
Imposto de renda e contribuição social 13 (166) 3.377
Lucro líquido do exercício 2.162 7.569
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 2.162 7.569
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 2.162 7.569
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Reservas de lucros Dividendos Lucros
explicativa Capital social Legal Especial adicionais propostos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 12 10.457 419 5.572 - - 16.448
Lucro líquido do exercício - - - - 7.569 7.569
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 378 - - (378) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (1.798) (1.798)
Dividendos adicionais propostos - - - 1.305 (1.305) -
Reserva especial - - 4.088 - (4.088) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 12 10.457 797 9.660 1.305 - 22.219
Adoção inicial - CPC 47 - - - - 25.963 25.963
Aprovação dos dividendos adicionais - - - (1.305) - (1.305)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.162 2.162
Destinação do lucro do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (540) (540)
Dividendos adicionais propostos - - - 27.585 (27.585) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 12 10.457 797 9.660 27.585 - 48.499

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explica-
tiva 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.162 7.569
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo financeiro de concessão 6 - (3.592)
Remuneração do ativo de contrato de concessão 7 (3.223) -
Correção monetária do ativo financeiro de concessão 6 - (996)
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 7 (289) -
Receita de aplicação financeira 18 (142) (168)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 11 276 338
Tributos diferidos 9 (38) 25
Imposto de renda e contribuição social  

 correntes e diferidos 13 166 (3.377)
(Reversão) para parcela variável - (55)

(1.088) (256)
Variações nos ativos e passivos:
Transferência das contas a receber de concessionárias e 

permissionários e baixa do ativo financeiro de concessão, 
líquido 38.512 3.904

Transferência das contas a receber de concessionárias e 
constituição do ativo contratual de concessão (34.055) -

(Aumento) redução nos impostos e contribuições 
sociais ativos, líquido dos passivos (38) 83

(Aumento) redução nas outras contas a receber (61) 6
(Redução) aumento nos fornecedores (10) 54
Aumento nas taxas regulamentares 19 27
(Redução) nas outras contas a pagar (39) (3)

4.328 4.071
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.240 3.815
Imposto de renda e contribuição social pagos (148) (92)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.092 3.723
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários 5 (366) (2.096)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de Investimento (366) (2.096)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e  

 financiamentos - principal 11 (2.447) (2.446)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros 11 (280) (340)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (2.727) (2.786)
(Redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa (1) (1.159)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 3 1.162
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 2 3
(Redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa (1) (1.159)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido.  Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reco-
nhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação este-
jam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda 
e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzi-
dos à medida que sua realização não seja mais provável.  3.5. Demonstra-
ções dos fluxos de caixa (“DFC”):  A Companhia classifica na DFC os juros 
pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros pagos re-
presentam custos para obtenção de seus recursos financeiros.  3.6. Normas 
e interpretações novas e revisadas:  3.6.1. Novas normas aplicadas a partir 
de 1º de janeiro de 2018:  CPC 47 - Conforme mencionado na nota 3.1, a 
Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes a partir de 
1º de janeiro de 2018 com base no método retrospectivo modificado.   A Com-
panhia avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis, e conforme 
descrito no item 3.1, concluiu que a atividade de implementação da infraestru-
tura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à contraprestação por 
bens e serviços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de de-
sempenho. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Impactos da adoção do CPC 47 
Ativo
Ativo contratual de concessão 65.351
Ativo financeiro de concessão (38.361)
Total do Ativo 26.990
Passivo
Impostos e contribuições diferidos 1.816
Total do Passivo 1.816
Patrimônio Líquido 
Reservas de lucros 25.963
Lucro líquido do exercício (789)
Total do Patrimônio Líquido 25.174
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.990
Demonstração do resultado 
Resultado operacional (816)
Impostos e contribuições diferidos 27
Lucro líquido do exercício (789)
CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou os reque-
rimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 
2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros 
e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recupe-
rável. Segue quadro com os principais impactos da adoção:

Classificação 
CPC 38

Classificação
CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros

Bancos Custo amorti-
zado Custo amortizado 3

Títulos e valores mobiliários
Valor justo 
por meio 

do resultado

Valor justo por 
 meio do resul-

tado 2.264

Contas a receber de 
 concessionárias e 
 permissionárias

Empréstimos
 e recebíveis Custo amortizado

388
Ativo financeiro de con-
cessão

Empréstimos
 e recebíveis Custo amortizado 38.512

41.167
Passivos financeiros

Fornecedores
Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado 216

Empréstimos e financia-
mentos

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado 12.246
12.462

3.6.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia:  Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir 
do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) -  Operações 
de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamen-

Perfil do endividamento - R$ mil 2018 2017
Circulante 2.456 2.460
Não circulante 7.339 9.786
Dívida bruta 9.795 12.246
(-) Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (2.775) (2.267)
(=) Dívida líquida 7.020 9.979
Dívida líquida/EBITDA 2,85 2,30
Dívida líquida - a dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, nem pode ser compa-
rável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco é 
uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da dívi-
da. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financiamentos 
do passivo circulante e do passivo não circulante, menos o caixa e equivalen-
tes de caixa, títulos e valores mobiliários. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
SGT e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de qualidade
A SGT, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com a 
qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo aten-
dimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria contínua 
e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à execução 
dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia elétrica.

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente 
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 pelo valor de R$58 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram ser-
viços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas con-
tábeis, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 48 (IFRS 9) e CPC 
47 (IFRS 15) e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração 
foi responsável pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações 
das respectivas normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na 
demonstração financeira de 2017. A prestação de serviço foi custeada pela 
controladora Taesa.

Relatório da Administração
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to mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 
- Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da
referida norma CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um úni-
co modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de
reconhecimento para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo
valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo
(ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início 
de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os
pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito 
de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de 
uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo
de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do
arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mu-
dança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito
de uso. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com 
base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC
06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de
acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2),
que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019,
exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abran-
gentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o
CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por
adotar a norma para contratos que foram anteriormente identificados como
arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Comple-
mentares das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia
não aplicará a norma a contratos que não tenham sido previamente identifi-
cados como contratos que contenham um arrendamento nos termos do CPC
06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as isenções propostas pela norma
para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir
da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja
de baixo valor. A Companhia possui baixo volume com contratos de arrenda-
mentos, cujos valores não são representativos. Não são esperados impactos
significativos nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2).
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As
alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre divi-
dendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados
que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, 
a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividen-
dos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido confor-
me o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou
eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13,
pela legislação tributária brasileira essa melhoria não é aplicável à Compa-
nhia.  Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de
renda - A Interpretação (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo
CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica
a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A
Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera
tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a enti-
dade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades
fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e
alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos
e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera cada tratamento
tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos
tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê a resolu-
ção da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de
transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar 
em vigor.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA 2018 2017
Bancos 2 3
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista, operações de alta liqui-
dez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de opera-
ções contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e condições
de mercado.

2018 2017
Investimento em cotas de fundos - 
 “Pampulha” - Ativo circulante 2.773 2.264
Taxa de rentabilidade anual acumulada 102,65% do CDI 104,54% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas.
6. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Subestação TRAF 2017 Adoção inicial do CPC47 2018
SE - São Gotardo II - MG 9,83% 38.512 (38.512) -
Circulante 3.751 -
Não Circulante 34.761 -

Subestação TRAF 2016
Remu-

neração
Correção

monetária Baixa 2017
SE - São Gotardo II - MG 9,83% 37.781 3.592 996 (3.857) 38.512
Circulante 3.635 3.751
Não Circulante 34.146 34.761
7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.6.1, com a entrada em vigor
do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo de contrato de concessão.

Linha de transmissão
Adoção inicial 

do CPC 47
Remu-

neração
Correção

monetária Baixa 2018
SE - São Gotardo II - MG 66.348 3.223 289 (4.509) 65.351
Circulante 4.428
Não Circulante 60.923
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora
da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comer-
cial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de operação,
manutenção e construção - pela disponibilização das instalações de transmissão
para operação comercial, a transmissora terá direito, nos primeiros 15 anos de
operação comercial, ao faturamento anual de operação, manutenção e constru-
ção, reajustado e revisado anualmente.  Parcela variável - a receita de operação,
manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base
mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão,
conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Trans-
missão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não
poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e constru-
ção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês 
da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor
máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação,
manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de 
infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - o advento do
termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido
contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão
determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vin-
culados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem
como a determinação do montante da indenização devida à transmissora, obser-
vados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico.  O valor da
indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado
pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será
realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia
não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de 
transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão 
dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração en-
tende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do
ativo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser
prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da transmisso-
ra.  Aspectos ambientais - a transmissora deverá construir, operar e manter as
instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais
aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão respon-
sável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas
as suas exigências.  Descumprimento de penalidades - nos casos de descumpri-
mento das penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da
ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços,
poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei
e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades
da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros,
e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a
ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da trans-
missora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o
montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos
controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às res-
pectivas participações. • Estrutura de formação da RAP - a Companhia é remu-
nerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da
Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de
energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando
da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas Demais Instalações
de Transmissão - DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma
tarifa definida pela ANEEL. Essa remuneração também varia com a sua disponi-
bilidade. Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL:

Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018 Ciclo 2016-2017
Resolução nº 2.408, 

de 28/06/2018
Período: de 01/07/2018 

a 30/06/2019

Resolução 2.258 de 
30/06/2017

Período: de 01/07/2017 
a 30/06/2018

Resolução 2.098 de 
30/06/2016

Período: de 01/07/2016 
a 30/06/2017

RAP Parcela 
de Ajuste

Total RAP Parcela de 
Ajuste

Total RAP Parcela 
de Ajuste

Totwal

5.175 (135) 5.040 5.204 (674) 4.530 5.023 25 5.048

8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2018 2017
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças temporárias-
passivo (*)

2.205 1.362

(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação da interpretação técni-
ca ICPC 01 (R1).

9. TRIBUTOS DIFERIDOS
2018 2017

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*) - Passivo 2.363 1.385

(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1).

10. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP.
a) Ativos e receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas

Classificação contábil, nature-
za do contrato e contraparte

Valor
 Original

Período de 
 vigência/ 
duração

Taxa de juros/ 
Atualização
monetária

Principais condições de 
 rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com empresas ligadas

1 OCR - Contrato de CCT - CE-
MIG D

R$57
Valor

mensal

mar/2014 até o 
término

da concessão.

Juros efetivos de 
mora de 1% a.m. 
e multa de 2% / 

Atualização anual 
pelo IPCA, quando da 
atualização da RAP.

Por qualquer das partes por decretação 
de falência, dissolução judicial ou qual-
quer alteração do estatuto social das 

partes que prejudique a capacidade de 
executar as obrigações desse contrato, 

caso fortuito ou força maior.

Contrato de constitui-
ção de garantia em 
fase de assinatura.

R
E
F

Contratos e
outras transações

Ativo Receita
2018 2017 2018 2017

1 Contrato de CCT - CEMIG D 80 78 949 932
b) Passivos e despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato  

e contraparte

Valor
 Original

Período de 
 vigência / 
duração

Taxa de juros/ 
Atualização monetária

Principais condições 
 de rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora

1
OCP - Serviços de 

“back-office”
- Taesa

R$19
Valor

mensal

set/2014 a 
set/2018

Multa de 2% a. m. + ju-
ros de mora/Atualização 

anual pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido a 
qualquer tempo, unilateralmente, 

mediante comunicação por escrito 
com antecedência mínima de 30 
dias, na hipótese de recuperação 

judicial ou extrajudicial e/ou falência 
de uma das partes, independente de 

notificação judicial ou extrajudicial

Contrato em fase de 
renovação.

Transações com empresas ligadas

2 OCP - Contrato de CCI - CE-
MIG GT

R$3
Valor

mensal

A partir de 
fev/2014 até o 

término da con-
cessão.

Juros efetivos de mora 
de 1% a.m. e multa de 
2%/ Atualização anual 

pelo IPCA.

Somente poderá ser rescindido em 
caso de extinção da concessão de 

qualquer das partes, ou por determi-
nação legal

Não houve.

3 OCP - O&M - CEMIG GT
R$36
Valor

mensal
jul/2014 a jul/2019

Juros efetivos de mora 
de 1% a.m. e multa de 
2%/ Atualização anual 

pelo IPCA.

Poderá ser rescindido antecipada-
mente e unilateralmente, a seu exclu-
sivo critério, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição, por 
um prazo acertado entre as partes, 
cassação da concessão referente 

às instalações da transmissão; e por 
decisão da contratante após trans-

corridos 18 meses da celebração do 
CPSOM.

Não houve.

R
E
F

Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas

2018 2017 2018 2017

1 Serviços de “back-office” - Taesa 24 23 287 278
2 CCI - CEMIG GT 4 4 49 40

O&M -CEMIG GT - 40 566 548
3 28 67 902 866

II - Dividendos a pagar.
Dividendos a pagar 2017 Dividendos obrigatórios 2018
Taesa 3.786 1.844 5.630
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo 
de remuneração pelo desempenho de suas funções.
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Características do empréstimo

Financiador Data de 
 assinatura Tipo Valor contratado 

 e liberado Vencimento final Encargos financeiros 
anuais Parcelas a vencer

BNDES-FINAME 04/12/2012 CCB-subcrédito A 19.571 15/12/2022 Taxa fixa de 2,5% a.a. 48
2017 Juros incorridos Juros pagos Amortização de principal 2018

BNDES - FINAME 12.246 276 (280) (2.447) 9.795
Circulante 2.460 2.456

Não circulante 9.786 7.339
Parcelas vencíveis por indexador Circulante 2019 2020 Após 2020 Não circulante Total

Taxa fixa 2.456 2.446 2.446 2.447 7.339 9.795

O contrato de empréstimo e financiamento possui apenas cláusulas restritivas 
“covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência do 
mesmo. Em 31 de dezembro de 2018, todas as cláusulas restritivas foram 
cumpridas. A Taesa é avalista da Companhia no empréstimo com o BNDES.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social totalmen-
te integralizado era de R$10.457, representados por 10.457.000 ações ordi-
nárias nominativas sem valor nominal). Os titulares de ações ordinárias têm
direito a um voto por ação nas Assembleias Gerais. A Companhia é uma sub-
sidiária integral da Taesa. Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Re-
serva especial - constituídas com todo ou parte do lucro remanescente com a
finalidade de suportar o orçamento anual ou plurianual de capital previamente
aprovado pela Assembleia Geral ordinária, que delibera sobre as demonstra-
ções financeiras do exercício. Remuneração dos acionistas - O estatuto social
da Companhia prevê o pagamento de dividendos anuais mínimos obrigatórios
de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei
nº 6.404/76. Destinação do lucro do exercício:
Ratificada na AGO de 27/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro líquido do exercício 2.162 7.569
Adoção inicial do CPC 47 - lucros acumulados 25.963 -

28.125 7.569
Reserva legal (5%) - (378)
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% (540) (1.798)
Dividendos adicionais propostos (27.585) (1.305)
Reserva especial - (4.088)
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro presumido.

 Reconciliação da taxa efetiva
2018 2017

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita operacional bruta 3.993 3.993 6.543 6.543
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit (1) (1) 2 2
Provisão parcela variável - - 55 55
Diferença entre regime de caixa e competência 998 998 (846) (846)

4.990 4.990 5.754 5.754
Percentual 8% 12% 8% 12%

399 599 460 690
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira 142 142 168 168
Variações monetárias 5 5 65 65

147 147 233 233
Base de cálculo 546 746 693 923
Imposto de renda - 15% (82) - (104) -
Adicional de imposto de renda - 10% (31) - (44) -
Contribuição social - 9% - (67) - (83)
Total de despesa (113) (67) (148) (83)
Total de IRPJ e CSLL (180) (232)
Diferidos - registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às dife-
renças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem direta-
mente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presumido) e 
o respectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das
Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.

2018 2017
Imposto de renda 9 2.109
Contribuição social 5 759

14 2.868
14. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos
para os bens tangíveis atrelados à concessão, e mantém apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500.

Tipo de seguro
Segura-

dora Vigência

Limite
máximo de 

Indenização

Danos  
Materiais - 

Valor em risco
Prê-
mio

Responsabilidade
Civil Geral Chubb

20/09/18 a 
19/09/19 10.000 - -

Risco Operacional Sompo
19/11/18 a 
18/11/19 - 22.548 72

Directors & 
Officers

Zurich
Seguros

19/09/18 a 
18/09/19 15.000 - -

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
15.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos
da Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes
pela Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos
nos exercícios apresentados. 15.2. Gestão do risco de capital: A Compa-
nhia administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas
atividades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou
envolvidas em suas operações. A estrutura de capital é formada pelo endivi-
damento líquido, ou seja, empréstimos deduzidos pelo caixa e equivalentes de 
caixa, e patrimônio líquido. 15.3. Categorias de instrumentos financeiros:

2018 2017
Ativos financeiros
- Bancos 2 3
Valor justo por meio do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 2.773 2.264
Custo amortizado:
- Contas a receber de concessionários e permissionários (*) 440 388
- Ativo financeiro de concessão (*) - 38.512

3.215 41.167

Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 206 216
- Empréstimos e financiamentos 9.795 12.246
- Rateio de antecipação 3 2

10.004 12.464
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e rece-
bíveis.
15.4. Risco de mercado: 15.4.1. Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados.  Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monito-
ra permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua 
geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia 
quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e men-
sura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros 
pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio 
do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 15.4.2. Análises de 
sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade 
foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas vari-
áveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no 
fim do exercício deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo 
que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o 
exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável 
do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

2018 Cenário provável em 2019
CDI (i) 6.40% 6,50%
(i) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo),
01 de março de 2019 - Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos

Saldo  
em 2018

Efeito Provável no 
LAIR - 2019 - (redução)

Títulos e valores mobiliários - CDI 2.773 3
Ativos financeiros 3
15.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras.  O risco de crédito do saldo mantido 
em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado 
pois as contrapartes em que tais instrumentos são mantidos são instituições 
financeiras que atendem a política de investimento da Companhia, cujo risco 
de crédito é avaliado com base na classificação das principais agências de 
“rating”, índice de Basiléia e patrimônio líquido. Com relação ao risco de cré-
dito proveniente das transações com contas a receber de concessionárias e 
permissionárias e o ativo financeiro de concessão, a Administração entende 
que não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou análises 
de crédito em relação às concessionárias e permissionárias, pois o CUST, 
celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores 
devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato de 
Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As 
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (a) riscos diluí-
dos, pois todos os usuários pagam a todas as transmissoras; (b) as garantias 
financeiras fornecidas individualmente pelos usuários; e (c) negociações de 
pagamento feitas diretamente entre transmissoras e usuários. No caso de não 
pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao 
ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao 
CCG ou à CFB. 15.6. Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia o 
risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias 
e para captação de empréstimos, por meio do monitoramento dos fluxos de 
caixa e perfis de vencimento. A tabela a seguir: (a) apresenta em detalhes o 
prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros não derivati-
vos e de amortização; (b) foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não 
descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que 
a Companhia deve quitar as respectivas obrigações; e (c) inclui os fluxos de 
caixa dos juros e do principal.
Empréstimos e 
 financiamentos

Até
1 mês

De 1 a 
3 meses

De 3 meses 
 a 1 ano

De 1 a 5 
anos

Mais de 
5 anos Total

Prefixada (BNDES-
-Finame) 223 446 1.993 7.624 - 10.286
15.7. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou in-
diretos decorrentes de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia 
e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de cré-
dito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e 
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial.  
Riscos regulatórios - extensa legislação e regulação governamental emitida 
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS 
e Ministério do Meio Ambiente. Risco de seguros - contratação de seguros de 
risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos 
nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, 
explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cober-
tos por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicio-
nais significativos. Risco de interrupção do serviço - em caso de interrupção 
do serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio 
da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo 
órgão regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem 
ser relevantes.  Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - 
caso a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas 
instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade 
de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades, dado que a 
Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos utili-
zados em suas instalações e, sujeita a aumentos de preços e falhas por parte 
de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos 
avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso 
nos resultados. Risco de descontinuidade de um fornecedor específico que 
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não tenha substituto no mercado - onde a Companhia possa ser obrigada a 
realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o de-
senvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponí-
vel, o que poderá impactar de forma negativa seus resultados operacionais. 
Risco técnico - a infraestrutura das concessões é dimensionada de acordo 
com orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais. Mas, 
algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos maiores 
do que os previstos originalmente e, os custos necessários à recolocação das 
instalações em condições de operação devem ser suportados pela Compa-
nhia, ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão 
não gerem redução das receitas (parcela variável). O objetivo da Companhia 
é administrar os riscos operacionais evitando a ocorrência de prejuízos finan-
ceiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia nos custos. A Alta Adminis-
tração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para 
mitigar os riscos operacionais. 15.8. Hierarquia do valor justo dos instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018. 15.8.1. Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado:

Nota
explicativa 2018 2017

Hierarquia do 
valor justo

Ativos financeiros - Títulos e
  valores mobiliários 5 2.773 2.264 Nível 2
15.8.2. Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por 
meio do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): 
Exceto pelos detalhados a seguir, a Administração considera que os valores 
contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos seus 
valores justos.

Nota
explicativa

2018 2017
Hierarquia

do valor 
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Valor
contá-

bil
Valor
justo

Ativos financeiros - 
Ativo financeiro de 
concessão 6 - - 38.512 30.170 Nível 3
16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2018 2017

Remuneração do ativo financeiro de concessão 3.223 3.592
Correção monetária do ativo financeiro 289 996
Operação e manutenção 883 1.456
Parcela variável - (7)
Outras receitas (402) 506
Receita operacional bruta 3.993 6.543
PIS e COFINS correntes (182) (210)
PIS e COFINS diferidos 38 (25)
Encargos setoriais - Cota para RGR, P&D e TFSEE (251) (280)
Deduções da receita (395) (515)
Receita operacional líquida 3.598 6.028
Conciliação entre receita bruta e receita 
 tributável de IR e CS 2018 2017
Receita operacional bruta 3.993 6.543
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo regime 
 de caixa/parcela antecipada - superávit/déficit 997 (731)

Receita operacional bruta tributável 4.990 5.812
17. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com serviços prestados: referem-se basicamente aos
custos com operação, manutenção, compartilhamento de instalações, comu-
nicação multimídia e serviços de engenharia. Custos com materiais: referem-
-se basicamente aos custos de aquisição de materiais utilizados na manuten-
ção das linhas de transmissão. Despesas com serviços prestados: referem-se 
basicamente as despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação 
e auditoria.
18. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2018 2017
Rendimentos de aplicação financeira 142 168
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas - 32
Receitas financeiras 142 200
Empréstimos e financiamentos - Juros incorridos (276) (338)
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas (2) -
Despesas financeiras (278) (338)

(136) (138)
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos - realizadas pela Cemig Geração e Trans-
missão - CEMIG GT.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES

Aspectos ambientais - No projeto de construção da subestação de São Gotar-
do não foi necessária a emissão de licença ambiental específica, pois a área 
onde o ativo foi construído já está licenciada e, pelo mesmo motivo, não foi 
constituída provisão para gastos futuros de compensação ambiental.

Diretoria

Nome Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação

Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação

Wagner Rocha Dias
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

Marco Antônio Resende Faria
Diretor sem Denominação Específica

Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem Denominação Específica

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (a 
“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. 

Marco Antônio Resende Faria
Diretor sem

denominação específica

Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem

denominação específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da São Gotardo Transmissora de Energia S.A.,
Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da 
São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações 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 São Gotardo Transmissora de Energia
S.A. 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. 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 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase -
Adoção ao CPC 47 – Receita de contrato com cliente: Chamamos a aten-
ção para a nota 3.6 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos
relacionados à adoção do CPC 47 – Receita de contrato com cliente, sendo
os principais efeitos o reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente
classificado como ativo financeiro) no montante de R$65.351 mil e ajuste aos
lucros acumulados no montante de R$25.963 mil. Nossa opinião não contém
ressalva em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem 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, con-
cluirmos 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 demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, 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 financeiras. Responsabilidades do audi-
tor 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. Se-
gurança 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 re-
levantes 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 lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições 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 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 Companhia 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

Produção brasileira de aço bruto cresce 0,5% até fevereiro
No Brasil, a produção bra-

sileira de aço bruto chegou a 
5,6 milhões de toneladas no 
acumulado dos dois primei-
ros meses de 2019, o que re-
presenta um avanço de 0,5% 
quando comparada com o 
ocorrido no mesmo período 
de 2018. Os dados foram di-
vulgados nesta quinta-feira 
pelo Instituto Aço Brasil.

As vendas internas acumu-
laram 2,8 milhões de tonela-
das de janeiro a fevereiro de 
2019, apresentando queda de 
0,7% em relação aos mesmos 
meses de 2018. Quanto às 
exportações, a Secex/MDIC 
mudou a metodologia de co-

leta dos dados do Portal Úni-
co de Comércio Exterior, o 
que poderá gerar alterações e 
revisões significativas nos re-
sultados de janeiro e fevereiro 
de 2019, assim como ocorreu 
entre agosto e dezembro de 
2018. Até que o sistema es-
teja homologado, de forma a 
dar continuidade à tendência 
original dos dados, o Institu-
to Aço Brasil optou por não 
publicar, temporariamente, os 
indicadores de exportação.

Laminados

Em relação aos lamina-
dos, a produção de 3,5 mi-

lhões de toneladas equivale 
a uma retração de 5,5% com-
parativamente aos mesmos 
meses de 2018. Já a produ-
ção de semiacabados para 
vendas totalizou 1,4 milhão 
de toneladas, 4,2% inferior 
ao registrado no mesmo pe-
ríodo de 2018.

O consumo aparente nacio-
nal de produtos siderúrgicos 
somou 3,2 milhões de tone-
ladas no primeiro bimestre 
de 2019. Comparando com o 
mesmo período do ano ante-
rior, houve queda de 1,2%.

As importações cresce-
ram 1,3% no acumulado de 
2019, comparativamente ao 

mesmo período do ano an-
terior, totalizando 380 mil 
toneladas. Esse volume re-
sultou em US$ 417 milhões 
de importação, uma redução 
de 1,2% na mesma base de 
comparação.

Em fevereiro de 2019, a 
produção brasileira de aço 
bruto foi de 2,7 milhões de 
toneladas, representando 
uma queda de 1,7% frente 
ao mesmo mês de 2018. Já 
a produção de laminados foi 
de 1,7 milhão de toneladas, 
7,9% menor que o apurado 
em fevereiro de 2018. A pro-
dução de semiacabados para 
vendas foi de 700 mil tone-

ladas, um aumento de 1,0% 
em relação ao mesmo mês 
de 2018¹.

O consumo aparente fi-
cou em 1,6 milhão de tone-
ladas em fevereiro de 2019, 
3,7% superior ao registrado 
no mesmo período de 2018. 
As vendas internas apre-
sentaram aumento de 2,8% 
contra fevereiro de 2018, 
volume de 1,5 milhão de 
toneladas.

As importações de feve-
reiro de 2019 aumentaram 
28,5% em volume e cresce-
ram 13,3% em valor em re-
lação ao mesmo período de 
2018, registrando 203 mil 

toneladas e US$ 205 mi-
lhões, respectivamente.

Quanto às exportações, a 
Secex/MDIC mudou a meto-
dologia² de coleta dos dados 
do Portal Único de Comércio 
Exterior, o que poderá gerar 
alterações e revisões signi-
ficativas nos resultados de
janeiro e fevereiro, assim 
como ocorreu entre agosto e 
dezembro de 2018. Até que 
o sistema esteja homologa-
do, de forma a dar continui-
dade à tendência original dos 
dados, o Instituto Aço Brasil 
optou por não publicar, tem-
porariamente, os indicadores 
de exportação.

Maioria dos brasileiros vive no limite do orçamento
A capacidade de honrar 

com as obrigações finan-
ceiras, sentir-se seguro em 
relação ao futuro financeiro 
e poder fazer escolhas que 
permitam aproveitar a vida 
são comportamentos que 
definem como uma pessoa 
se relaciona com o dinhei-
ro. Com base nesses pila-
res, a Confederação de Di-
rigentes Logistas (CNDL) 
e o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), com 
apoio da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), 
vêm medindo o Bem-Estar 
Financeiro dos brasileiros 
desde 2017. Em fevereiro 
último, o indicador apontou 
que 64% dos consumidores 
vivem no limite do orça-
mento, ou seja, raramen-
te ou nunca têm dinheiro 
sobrando. Enquanto 26% 
conseguem, às vezes, ter 
uma reserva e apenas 9% 
afirmam que sempre ou fre-
quentemente contam com 
alguma sobra. Além disso, 

27% temem que o dinheiro 
não dure até o fim do mês.

Outro dado mostra que so-
mente 10% estão preparados 
para lidar com imprevistos. 
Seis em cada dez (64%) não 
possuem capacidade de lidar 
com despesas inesperadas. O 
nível de bem-estar financeiro 
de cada consumidor varia de 
acordo com respostas dadas 
em dez questões que avaliam 
os hábitos, costumes e expe-
riências com uso do dinhei-
ro. Numa escala que varia de 
zero a 100, quanto mais pró-
ximo de 100, maior o nível 
médio de bem-estar finan-
ceiro da população; quanto 
mais distante de 100, menor 
o nível.

Em fevereiro de 2019, o 
indicador ficou estável ao 
marcar 48,3 pontos - muito 
próximo do índice observa-
do no mesmo mês do ano 
passado, que ficou em 48,5 
pontos. “Quanto à conjun-
tura, o consumidor não viu 
grande melhora, já que a 

queda no nível de desem-
prego e o aumento da ren-
da continuam sendo pouco 
expressivos. Além disso, os 
aspectos comportamentais, 
que têm peso importante no 
bem-estar financeiro, tam-
bém levam algum tempo 
para mudar”, explica a eco-
nomista-chefe do SPC Bra-
sil, Marcela Kawauti.

O compromisso com os 
objetivos financeiros tam-
bém pesam no bem-estar fi-
nanceiro das pessoas. Nesse 
pilar, os consumidores bra-
sileiros mostram-se pouco 
atentos ao futuro: 55% não 
têm adotado ações que as-
segurem o futuro financeiro. 
Chama a atenção o fato de 
mais da metade (51%) dos 
consumidores acreditarem, 
que, por causa da sua situa-
ção financeira, não terão as 
coisas que querem na vida.

Mas não é só do futuro 
que o consumidor deve se 
ocupar para ter bem-estar 
financeiro. A liberdade para 

fazer escolhas completa os 
pilares do bem-estar finan-
ceiro. Os números apontam 
que 54% admitem não apro-
veitar a vida pela forma com 
que administram o dinheiro, 
enquanto 29% não conse-
guem viver plenamente em 
razão de sua condição finan-
ceira.

“Para mudar esta situação 
é importante que a pessoa 
assuma as rédeas de seu or-
çamento. Com planejamen-
to e organização financeira, 
fica mais fácil conseguir 
honrar os compromissos e 
garantir a realização de so-
nhos, lidar com imprevistos 
e aproveitar a vida dentro de 
suas possibilidades”, orien-
ta o educador financeiro do 
SPC Brasil, José Vignoli.

Acima de 50 anos

A abertura dos dados por 
faixa etária sinaliza que, 
entre os mais velhos, acima 
de 50 anos, o nível médio 

de bem-estar financeiro foi 
maior (50,0 pontos) do que 
o observado entre os mais 
jovens (47,8 pontos) e os de 
meia idade (47,3 pontos). Na 
faixa de 18 a 34 anos, 69% 
disseram não ter capacidade 
para lidar com imprevistos, 
enquanto na faixa de 50 anos 
ou mais o percentual foi de 
57%.

Outra diferença surge ao 
se analisar a possibilidade de 
aproveitar a vida por conta 
da maneira como o brasilei-
ro administra o dinheiro. Na 
faixa de 18 a 34 anos, 58% 
dizem não ter essa possibili-
dade, ante 49% entre 50 anos 
ou mais. De acordo com a 
economista-chefe do SPC 
Brasil, isso acontece porque 
na terceira idade, reduz-se 
o peso da preocupação com 
o futuro e os compromissos 
financeiros típicos da meia 
idade, como a aquisição de 
casa, carro e criação dos fi-
lhos.

O Indicador baseia-se 

num modelo de score desen-
volvido pelo Consumer Fi-
nancial Protection Bureau 
(CFPB), órgão americano 
de proteção ao consumidor, 
traduzido para realidade 
brasileira por pesquisado-
res do Núcleo de Estudos 
Comportamentais da CVM, 
tendo como objetivo medir, 
periodicamente, o nível de 
bem-estar financeiro da po-
pulação. A mensuração é 
feita através de entrevistas 
aplicadas periodicamente 
a uma amostra represen-
tativa dos brasileiros, com 
um questionário composto 
de dez questões. De acor-
do com suas respostas, os 
entrevistados recebem uma 
nota, que pode variar entre 
zero e 100. Quanto mais 
próximo de 100, maior será 
o nível de bem-estar finan-
ceiro; quanto mais próximo 
de zero, menor o nível de 
bem-estar. O Indicador é 
obtido pela média dos sco-
res da amostra.
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CNPJ nº  24.944.194/0001-41

A Administração da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o da administração e as demonstrações financeiras acompanha-
das das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independente 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
A MIR é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. (“Taesa”).
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
MIR e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa, comuns a todas as concessões do Grupo.

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas fun-
ções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concor-
dam com as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião 
do auditor independente da Companhia expressa no Relatório do Auditor 
Independente sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$45 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 

auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram ser-
viços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas con-
tábeis, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC48 (IFRS 9) e CPC47 
(IFRS15) e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração foi 
responsável pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações 
das respectivas normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na 
demonstração financeira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela 
controladora Taesa.

Relatório da Administração

Nota
explicativa 2018 2017

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 8 11.321 9.932
Impostos e contribuições sociais 9 1.752 1.008
Dividendos obrigatórios 12 18.417 -
Outras contas a pagar 1.170 870
Total dos Passivos Circulantes 32.660 11.810
Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 10 8.414 1.232
Tributos diferidos 11 9.971 1.460
Total dos Passivos Não Circulantes 18.385 2.692
Total dos Passivos 51.045 14.502
Patrimônio Líquido
Capital social 149.092 33.444
Reserva de lucros 87.762 -
(Prejuízos) acumulados - (1.367)
Total do Patrimônio Líquido 13 236.854 32.077
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 287.899 46.579

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” ou “Companhia”)
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 26 de abril de
2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia
elétrica denominada Miracema/Lajeado 500 kv e Lajeado/Palmas 230 Kv,
bem como das subestações de Lajeado - TO e Palmas - TO, conforme es-
tabelecido no Edital de Leilão nº 013/2015, emitido pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL. Em 27 de junho de 2016, a Companhia assinou,
com a ANEEL, o contrato de concessão nº 017/2016 para construção, opera-
ção e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previ-
são para início das operações é dezembro de 2019. A Companhia obteve do
órgão ambiental licenciador (“Naturatins”) todas as licenças de instalação, ou
seja, da LT de 230 kV, da LT 500 Kv e das três SEs envolvidas na construção
das LTs. A MIR é uma subsidiária integral da Transmissora Aliança de Ener-
gia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto no Contrato de Con-
cessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui
o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos 
no referido contrato sejam cumpridos. Em 31 de dezembro de 2018, a Compa-
nhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no 
montante de R$31.823, decorrente, principalmente, da conta “Fornecedores”. 
Para equalização do capital circulante negativo, a Companhia contará com os 
recursos de aportes da Taesa e das Notas Promissórias emitidas em 12 de 
fevereiro de 2019 (vide nota explicativa nº 21 - Eventos Subsequentes).
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 21 de mar-
ço de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienta-
ções e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sen-
do evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados ins-
trumentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio
do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações
financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredon-
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações
financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa-
das. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo
de contrato de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem o
julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplica-
bilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classi-
ficação dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços
e melhorias como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida
a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos.
A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor
representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prê-
mios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro
do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a
Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como
receita ou despesa no resultado. A taxa de desconto definida foi a taxa utiliza-
da no leilão. Quando a concessionária presta serviços de implementação da
infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os
respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura
prestados levando em consideração que os projetos embutem margem sufi-
ciente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos.
Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reco-
nhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores
estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contra-
prestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos financeiros - são utili-
zadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de
determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sen-
sibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - existem in-
certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza
de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões,
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências
de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em
que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de
renda e contribuição social diferidos - são registrados ativos relacionados a
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases con-
tábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tribu-
tária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua
realização não seja mais provável.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita
de Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no
método retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, refe-
rem-se basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados
como ativos financeiros, para ativos de contrato de concessão. Os concessio-
nários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obede-
cendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com
Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob
um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no
contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for
possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que
a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Com-
panhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção -
Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias
das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestru-
tura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas insta-

lações é implementada através de contratos terceirizados com partes não re-
lacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem 
estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de 
construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são 
alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para esti-
mativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo 
que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa 
definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de opera-
ção) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posterio-
res, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de fi-
nanciamento. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros 
reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a 
remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por consi-
derar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o 
componente financeiro do ativo de contrato, determinada na data de início de 
cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a re-
ceber do fluxo futuro de recebimento de caixa. c) Receita de correção mone-
tária do ativo contratual de concessão - Correção reconhecida com base no 
índice de correção definido no contrato de concessão assinado com o Poder 
Concedente, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, a partir da 
entrada em operação do empreendimento. d) Receita de operação e manu-
tenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão 
de energia elétrica, que tem início após o término da fase de construção e que 
visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 3.2. Receitas 
financeiras e Despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem re-
ceitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado 
e as despesas financeiras abrangem basicamente despesas bancárias, juros 
operacionais e IOF. 3.3. Instrumentos financeiros: A Companhia aplicou os 
requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro 
de 2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos finan-
ceiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor 
recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Com a ado-
ção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em 
três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resulta-
do (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio 
para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º de janeiro de 2018 a 
Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros da seguinte for-
ma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros 
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento 
inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obriga-
toriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa 
que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classifica-
dos e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas 
do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo 
financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem fi-
nalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa 
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor 
do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. 
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de ju-
ros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. 
A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria 
imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
- O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de per-
das esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amor-
tizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exce-
ção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não
identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apre-
sentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um 
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida
como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos fi-
nanceiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando
são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do re-
sultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensura-
dos pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4.
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro 
real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do
lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a
receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas
de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de
competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos
a pagar de exercícios anteriores. Os impostos correntes e diferidos são reco-
nhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de
negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. Os impos-
tos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspon-
dentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensura-
dos pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. 3.5. Normas e interpretações no-
vas e revisadas: 3.5.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de
2018: CPC 47 - Conforme mencionado na nota 3.1, a Companhia aplicou o
CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes a partir de 1º de janeiro de 2018
com base no método retrospectivo modificado. A Companhia avaliou suas
operações à luz das novas normas contábeis, e conforme descrito no item 3.1,
concluiu que a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo
novo CPC, uma vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está
condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempenho. Segue
quadro com principais impactos da adoção:

Impactos da adoção do CPC 47
Ativo
Ativo de contrato de concessão 287.009
Ativo de financeiro de concessão (177.364)
Total do Ativo 109.645
Passivo
Impostos e contribuições diferidos 7.379
Total do Passivo 7.379
Patrimônio Líquido 
Reservas de lucros 28.634
Lucro líquido do exercício 73.632
Total do Patrimônio Líquido 102.266
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 37.620
Demonstração do resultado 
Resultado Operacional 76.064
Impostos e contribuições diferidos (2.432)
Lucro líquido do exercício 73.632
CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou os reque-
rimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 

Nota
explicativa 2018 2017

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 6 14
Títulos e valores mobiliários 5 423 -
Impostos e contribuições sociais 9 268 50
Outras contas a receber 140 22
Total dos Ativos Circulantes 837 86
Ativos Não Circulantes
Ativo financeiro de concessão 6 - 46.493
Ativo de contrato de concessão 7 287.009 -
Depósitos judiciais 53 -
Total dos Ativos Não Circulantes 287.062 46.493
Total dos Ativos 287.899 46.579

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2018 2017

Receita operacional líquida 17 202.426 37.236
Material e outros custos de construção (115.010) (35.192)
Outros custos operacionais 1 -
Custos operacionais (115.009) (35.192)
Lucro bruto 87.417 2.044
Pessoal (1.408) (1.220)
Serviços de terceiros (735) (596)
Outras despesas operacionais (120) (3)
Despesas operacionais (2.263) (1.819)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
 líquidas dos impostos e contribuições 85.154 225
Receitas financeiras 838 -
Despesas financeiras (583) (9)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 255 (9)
Lucro antes dos impostos e das contribuições 85.409 216
Imposto de renda e contribuição social corrente (261) -
Imposto de renda e contribuição social diferidos (6.236) (1.086)
Imposto de renda e contribuição social 14 (6.497) (1.086)
Lucro (Prejuízo) do exercício 78.912 (870)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017
Lucro (Prejuízo) do exercício 78.912 (870)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 78.912 (870)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
Explicativa

Reserva de lucros
Lucros e (Prejuízos)

acumuladosCapital social Reserva legal
Reserva  
especial Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 13 5.513 - - (497) 5.016
Aumento de capital 27.931 - - - 27.931
(Prejuízo) do exercício - - - (870) (870)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13 33.444 - - (1.367) 32.077
Adoção inicial do CPC 47 28.634 28.634
Aumento de capital 115.648 - - - 115.648
Lucro do exercício - - - 78.912 78.912
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 3.877 - (3.877) -
Dividendos obrigatórios - - - (18.417) (18.417)
Reserva especial - - 83.885 (83.885) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 149.092 3.877 83.885 - 236.854

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício 78.912 (870)
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo financeiro de concessão     6 - (2.122)
Receita de construção 6,7 e 17 (209.816) (36.524)
Custo de construção 115.009 9.840
Imposto de renda e contribuição social 14 6.497 1.086
Tributos diferidos 7.390 1.410
Receita de aplicação financeira (838) -

(2.846) (27.170)
Variações nos ativos e passivos:
Baixa/(aumento) do ativo financeiro de concessão 46.493 (2.328)
Constituição do ativo de contrato de concessão (46.493) -
Redução nos impostos e nas contribuições 
sociais ativos, líquido dos passivos 414 884

(Aumento) redução nas outras contas a receber (172) 198
(Redução) aumento nos fornecedores (113.619) 7
Aumento nas outras contas a pagar 298 491

(113.078) (748)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (115.924) (27.928)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (148) -
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (116.072) (27.928)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução no saldo de títulos e valores mobiliários 415 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 415 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 13 115.648 27.931
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 115.648 27.931

(Redução) aumento líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa (8) 3

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa         4 14 11
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 6 14
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes 
de caixa (8) 3

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos finan-
ceiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor 
recuperável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação
 CPC 38

Classificação
 CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e Bancos Custo amortizado Custo amortizado 14

Ativo financeiro de 
concessão

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 46.493

46.507
Passivos financeiros

Fornecedores
Outros passivos

financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 

amortizado
141

3.5.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir 
do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) -  Operações 
de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento 
mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 
- Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da
referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um úni-
co modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de
reconhecimento para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo
valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto pra-
zo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data
de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para
efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo represen-
tando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um
ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente
as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação do ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão
reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos
(por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos
pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrenda-
tário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como
um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há alteração substancial na conta-
bilização dos arrendadores com base no CPC 06 (R2) em relação à conta-
bilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores continuarão
a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de
classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de arrendamento:
operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os arrendatários e os
arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no
CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) utilizando a abor-
dagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma para contra-
tos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que utilizam
o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações
de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma
a contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos
que contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03
e optará por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de ar-
rendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção
inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor.
A Companhia possui baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos
valores não são representativos. Não são esperados impactos significativos
nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2). Melhorias
anuais - Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações
esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos
estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados que
geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a
entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos
no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme
o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou
eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13,
pela legislação tributária brasileira essa melhoria não é aplicável à Compa-
nhia.Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de
renda - A Interpretação (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo
CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica
a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A
Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera
tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a enti-
dade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades
fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e
alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos
e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera cada tratamento
tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamen-
tos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê a re-
solução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados
a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas
isenções de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da data
em que entrar em vigor.
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº  24.944.194/0001-41

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2018 2017
Caixa e bancos 6 14
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2018 2017
Investimento em cotas de fundos - “Pampulha” (a) 305 -
Investimento em cotas de fundos - "BTG Pactual CDB 
Plus" (b) 118 -
 Ativo circulante 423 -
(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas. (b) Fundo BTG Pactual CDB Plus - fundo não exclusivo, 
sob administração e gestão do Banco BTG Pactual, que tem como caracte-
rística aplicar em cotas de fundos de investimento, títulos públicos federais 
e títulos privados com características de renda fixa e o objetivo de buscar 
acompanhar as oscilações da taxa de juros, com exposição a risco de crédito.

6. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.5.1, com a entrada em vigor
do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo de contrato de concessão.

Linha e subestação TRAF 2017
Adoção inicial 

do CPC 47 2018
Miracema/Lajeado/Palmas 13,95% 46.493 (46.493) -
Não circulante 46.493 -

Linha e Subestção TRAF 2016
Adição

(b)
Adianta-

mentos (a)
Remu-

neração 2017
Miracema/Lajeado/
Palmas 13,95% 5.519 36.524 2.328 2.122 46.493
Não circulante 5.519 46.493
(a) Adiantamentos a fornecedores realizados referentes a custos ainda não in-
corridos na construção da subestação em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e,
portanto, ainda não constituem custo de construção nesta data. (b) As adições 
referem-se aos seguintes reforços:

Concessão Descrição Ato Legislativo
Receita Anual 

Permitida - 
RAP

Custo de cons-
trução estimado 
(Capex Aneel)

Previsão de 
conclusão REIDI (b)

Miracema - Lajeado C2Lajeado - 
Palmas C1 e C2

SE Palmas
SE Lajeado

Implantação das linhas de 
transmissão, construção e 
subestações associadas.

Contrato Con-
cessão ANEEL 

017/2016
R$62.138 R$275.483 Dezembro de 

2019
Ato Declaratório 

Executivo
da RFB nº 899/2014

SE Miracema

I - Adequação do módulo ge-
ral da Subestação Miracema /
II - Implantação de um módulo 

de interligação de barras, 
arranjo disjuntor e meio

Resolução Autori-
zativa ANEEL n° 

6.755/2017
R$1.580 R$12.635 Dezembro de 

2019
Ato Declaratório 

Executivo da RFB nº 
127/2018

(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.

7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.4, com a entrada em vigor do
CPC 47 (IFRS15) a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a baixa do Ativo
financeiro de concessão e a constituição do Ativo de contrato de concessão.

Linha e subestação
Adoção inicial do CPC 

47 Adição (a) 2018
Miracema/Lajeado/Palmas 77.193 209.816 287.009
Não circulante 77.193 287.009
(a) Vide nota explicativa nº 6, letra (b)
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos pri-
meiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento anual de operação,
manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável
- a receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto,
mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade
das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato
de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao
desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da recei-
ta anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao
período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponi-
bilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a
transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos
termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por
infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manu-
tenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de
infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - o advento do 
termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referi-
do contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da conces-
são determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens
vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações,
bem como a determinação do montante da indenização devida à transmisso-
ra, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico.
O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inven-
tário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu
pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão
- RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas
concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimen-
tos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de
energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor 
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - a critério
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - a
transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, 
observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas 

as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos 
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. 
Descumprimento de penalidades - nos casos de descumprimento das pena-
lidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e 
dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá 
ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no 
contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da 
transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, 
e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, 
a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da 
transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o lei-
lão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da ca-
ducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor 
equivalente às respectivas participações. • Estrutura de formação da RAP - a 
Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de trans-
missão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das De-
mais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga de 
energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quan-
do da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não 
pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. 
Essa remuneração também varia com a sua disponibilidade.
8. FORNECEDORES 2018 2017
Elecnor do Brasil Ltda - fornecimento de materiais e
equipamentos 6.211 8.246

I.G Transmissão e Distribuição 3.301 968
Investco SA - conexão do sistema de transmissão - 450
Grid Solutions Trans. de Energia 1.254 -
Outros 555 268

11.321 9.932
O saldo refere-se basicamente aos compromissos assumidos para a constru-
ção das subestações da linha de transmissão.
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2018 2017
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 76 -
PIS e COFINS a compensar 51 50
Outros 141 -
Ativo circulante 268 50
IRPJ e CSLL correntes 16 -
INSS e FGTS 884 609
ISS 500 317
ICMS 273 -
Outros 79 82
Passivo circulante 1.752 1.008
10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2018 2017
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças 
temporárias - Passivo 8.414 1.232
Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e CPC 47.
11. TRIBUTOS DIFERIDOS 2018 2017
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
 Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Passivo 9.971 1.460
Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e CPC 47.

12. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza do

 contrato e contraparte
Valor

Original

Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros / Atualização 
monetária

Principais condi-
ções de rescisão 

ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com empresas do Grupo Taesa

1 OCR x disponibilidades - Reembolso de 
despesas - Janaúba (*) N/A N/A Não há taxa de juros e 

atualização monetária Não houve Não houve

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o paga-
mento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto 
(a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. 
Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

R
E
F

Contratos e outras transações
Ativo Receitas

2018 2017 2018 2017

1 Reembolso de despesas - Janaúba 7 - - -
b) Passivo de despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte
Valor Original

Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros / 
Atualização 
monetária

Principais condições de 
rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora

1 OCP - Serviços de “back-
-office”

R$44 Valor 
mensal

Out/2016 a 
Out/2021

Multa de 2% a. m. + 
juros de mora/ Atualiza-

ção anual pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido a qual-
quer tempo, unilateralmente, mediante 

comunicação por escrito com antecedên-
cia mínima de 30 dias, na hipótese de 

recuperação judicial ou extrajudicial e/ou 
falência de uma das partes, independente 

de notificação judicial ou extrajudicial.

Não houve

Transações com a empresas ligadas

2
OCP x Despesa com pes-
soal - Previdência privada 

- Forluz

Investimento
conforme opção 
do funcionário

19/03/2012 
- término

indetermina-
do (contrato 

Taesa)

Taxa de administração 
de 1,0% sobre o total 

das contribuições men-
sais / Não há atualiza-

ção monetária.

Não houve Não houve

R
E
F

Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas de Despesas

2018 2017 2018 2017

1 OCP - Serviços de “back-office” - Taesa 47 45 555 470
2 Previdência privada - Forluz - despesa - - 21 20

47 45 576 490

II - Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2017
Dividendos  

obrigatórios 2018
 Dividendos a pagar à Taesa - 18.417 18.417
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 os Administradores da Companhia abdicaram qual-
quer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - em 31 de dezembro de 2018, o capital social totalmente inte-
gralizado era de R$149.092, representado por 149.092.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2017 o capital era de
R$33.444, representado por 33.444.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal).

Data Aprovação Valor
04/01/2018 AGE 106
05/01/2018 AGE 39.825
13/07/2018 AGE 2.867
27/07/2018 AGE 8.200
05/09/2018 AGE 7.000
14/09/2018 AGE 2.000
03/10/2018 AGE 26.000
07/11/2018 AGE 2.000
27/11/2018 AGE 7.650
11/12/2018 AGE 20.000

115.648
Reserva de lucros - Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. Remuneração aos acionistas - o estatuto 
social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obriga-
tório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício apurado na forma 
da Lei nº 6.404/76. 
Destinação do lucro (prejuízo) do exercício:
Ratificada pela AGO de 28/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro (Prejuízo) do exercício 78.912 (870)
Adoção inicial do CPC 47 - Lucros acumulados 28.634 -

107.546 (870)
Reserva legal (3.877) -
Dividendos adicionais obrigatórios (18.417) -
Reserva especial (83.885) -
Compensação de (prejuízo) acumulados (1.367) -
(Prejuízo) acumulado - (870)

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro
presumido.
Conciliação da despesa de imposto 
de renda e contribuição social

2018 2017
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita operacional bruta 209.816 209.816 - -
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09 (209.816) (209.816) - -
Percentual 8% 8% - -
Demais receitas: - -
Renda de aplicação financeira 838 838 - -
Base de cálculo 838 838 - -
Imposto de renda - 15% (126) - - -
Adicional de imposto de renda - 10% (60) - - -
Contribuição social - 9% - (75) - -
Total de despesa (186) (75) - -
Total de IRPJ e CSLL (261) -
Diferidos - são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem 
diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presu-
mido) e o respectivo valor contábil.

2018 2017
Imposto de renda (4.049) (380)
Contribuição social (2.187) (706)

(6.236) (1.086)
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão,
exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de
instalações descritas no referido contrato.

Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado

13/2015 - 
1ª etapa

Austral  
Seguradora S.A

27/06/2016 a 
24/09/2020 27.548

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela

Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de 
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de 
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos 
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia 
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ati-
vidades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações.
16.3. Categorias de instrumentos financeiros: 2018 2017
Ativos financeiros
- Caixa e equivalentes de caixa 6 14
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 423 -
Custo amortizado:
- Ativo financeiro de concessão (*) - 46.493

429 46.507
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado
- Fornecedores 11.321 9.932
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e rece-
bíveis.
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: Para
minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e prazos
de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanen-
temente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração
de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto
aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura
esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros pós-
-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio do
monitoramento dos movimentos de taxas de juros e manutenção de um “mix” 
apropriado entre ativos e passivos denominados em taxa de juros pós-fixa-
das. 16.4.2 Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: A
Companhia efetuou testes de análises de sensibilidade conforme requerido 
pelas práticas contábeis e a Instrução CVM nº 475/08, elaboradas com base 
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos, 
não derivativos, relevantes, em aberto no fim do exercício deste relatório, as-
sumindo que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo 
o exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário pro-
vável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados 
adversos. As taxas utilizadas para cálculo dos cenários prováveis são refe-
renciadas por fonte externa independente, cenários estes que são utilizados 
como base para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações de 
25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamen-
te) na exposição líquida, quando aplicável, conforme apresentado a seguir:

2018 Cenário provável em 2019
CDI (a) 6,40% 6,50%
(a) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Rela-
tório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 01 de março de 2019 - Fonte
externa independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
 financeiros não derivativos 2018

Efeito no LAIR - 2019 
(redução)
Provável

Títulos e valores mobiliários - CDI 
 - Ativos financeiros 423 -
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de 
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a 
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente dos 
investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. A Administra-
ção da Companhia entende que o risco de crédito do saldo mantido em cai-
xa e equivalentes de caixa é limitado considerando que as contrapartes são 
representadas por bancos e instituições financeiras que possuem níveis de 
classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande 
probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obri-
gações. 16.6. Gestão dos riscos operacionais (fase de construção): É o 
risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores 
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decor-
rentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 
comportamento empresarial: Riscos regulatórios - extensa legislação e regu-
lação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e 
Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Risco de cons-
trução e desenvolvimento das infraestruturas - caso a Companhia expanda os 
seus negócios por meio da construção de novas instalações de transmissão, 
poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção, a atrasos na 
execução da obra e a potenciais danos ambientais que poderão resultar em 
custos não previstos e/ou penalidades, dado que a Companhia pode depender 
de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações e, 
sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como 
atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas po-
derão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Risco 
de descontinuidade de um fornecedor específico que não tenha substituto no 
mercado - onde a Companhia possa ser obrigada a realizar investimentos 
não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova 
tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar 
de forma negativa seus resultados operacionais. O objetivo da Companhia 
é o de administrar os riscos operacionais evitando a ocorrência de prejuízos 
financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia nos custos. 16.7. Hie-
rarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a 
seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, 
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para o 
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instru-
mentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 16.7.1 Ins-
trumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:

Nota
explicativa 2018 2017

Hierarquia  
do valor justo

Ativos financeiros

Títulos e valores mobiliários 5 423 - Nível 2
16.7.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Ex-
ceto pelos detalhados a seguir, a Administração considera que os valores 
contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos seus 
valores justos.

Nota
explica-

tiva

2018 2017
Hierarquia  

do valor 
justo

Valor
contá-

bil

Va-
lor

justo

Valor
contá-

bil
Valor
justo

Ativos financeiros - 
Ativo financeiro de 
concessão 6 - - 46.493 46.493 Nível 3
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2018 2017
Receita de construção 209.816 36.524
Remuneração do ativo financeiro de concessão - 2.122
Receita operacional bruta 209.816 38.646
PIS e COFINS diferidos (7.390) (1.410)
Deduções da receita (7.390) (1.410)
Receita operacional líquida 202.426 37.236
Conciliação entre a receita bruta e a receita 
 registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 209.816 38.646
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
regime de caixa (209.816) (38.646)
Receita operacional bruta tributável - -
18. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência
complementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocina-
doras, tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27
de março de 2012. Em 31 de dezembro de 2018, 47,83% do quadro efetivo
de empregados da Companhia participava do Plano Taesaprev (100% em
31 de dezembro de 2017). A única obrigação da Companhia é realizar as
contribuições de acordo com as regras do plano de previdência privada,
que são liquidadas até o mês subsequente ao reconhecimento dessas des-
pesas. Os ativos do plano são mantidos em separado dos outros ativos da
Companhia, sob o controle da Forluz. A principal patrocinadora da Forluz
é a CEMIG (patrocinadora-fundadora), um dos controladores da Compa-
nhia. A Companhia poderá a qualquer momento, observada a legislação,
solicitar a retirada do patrocínio, que dependerá de aprovação pela auto-
ridade governamental competente e estará sujeita à legislação pertinente.
Em caso de retirada hipotética da patrocinadora do plano, o compromisso
da patrocinadora está totalmente coberto pelos ativos do plano. Os valores
de passivo, custos e despesas estão apresentados na nota explicativa nº
11 - Partes relacionadas.
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contrato de Licenciamento Ambiental e Regularização Fundiária - em 4 de
agosto de 2016, a Companhia celebrou o contrato com a I.G. Transmissão
e Distribuição Ltda., no valor de R$2.524, tendo como objeto a prestação de
todas as atividades para a perfeita e completa regularização fundiária e o per-
feito e completo licenciamento ambiental até a emissão da Licença de Insta-
lação (LI) e Autorização de Supressão Vegetal (ASV) do empreendimento.
Em 26 de março de 2018, a Companhia celebrou um contrato para a gestão
e execução de programas ambientais e obtenção das licenças de operação
no valor de R$2.290. Implantação das instalações de transmissão de energia
elétrica - Contrato Linhas de Transmissão - em 29 de dezembro de 2016, a
Companhia celebrou o contrato com a I.G. Transmissão e Distribuição Ltda.,
no valor de R$79.930, com o objetivo de fornecer, na modalidade “turn key”,
todos os bens, equipamentos e materiais e a execução de todos os serviços
necessários à completa implantação, testes e comissionamento, entrada em
operação e perfeito funcionamento das linhas de transmissão, quais sejam
Linha de Transmissão de 500 kV Miracema - Lajeado C2 e Linha de Transmis-
são de 230 kV Lajeado - Palmas, circuito duplo, C1 e C2, incluindo, mas não
se limitando, aos projetos civil, elétrico e eletromecânico, execução das obras
civis, fornecimento de equipamentos e peças sobressalentes, fornecimento de 
materiais e equipamentos de montagem, montagem eletromecânica, instala-
ção, testes, comissionamento e entrada em operação comercial. Implantação
das instalações de transmissão de energia elétrica - Contrato Subestações -
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Miracema Transmissora de Energia Elétrica 
S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financei-
ras da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respec-
tivas 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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Miracema Transmissora de Energia Elé-
trica S.A. 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. 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 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase -
Adoção ao CPC 47 - Receita de contrato com cliente: Chamamos a aten-
ção para a nota 3.5 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos
relacionados à adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, sendo
os principais efeitos o reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente
classificado como ativo financeiro) no montante de R$287.009 mil e ajuste aos
lucros acumulados no montante de R$28.634 mil. Nossa opinião não contém
ressalva em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem 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, con-
cluirmos 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 demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, 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 financeiras. Responsabilidades do audi-
tor 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. Se-
gurança 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 re-
levantes 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 lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições 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 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 Companhia 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

em 29 de dezembro de 2016, a Companhia celebrou o contrato com a Elecnor 
do Brasil Ltda., no valor de R$126.500, com o objetivo de fornecer, na moda-
lidade “turn key”, todos os bens, equipamentos e materiais e a execução de 
todos os serviços necessários à completa implantação, testes e comissiona-
mento, entrada em operação e perfeito funcionamento das subestações, quais 
sejam a subestação Lajeado, a subestação Palmas e a subestação Miracema, 
incluindo, mas não se limitando, aos projetos civil, elétrico e eletromecânico, 
execução das obras civis, fornecimento de equipamentos e peças sobressa-
lentes, fornecimento de materiais e equipamentos de montagem, montagem 

eletromecânica, instalação, testes, comissionamento e entrada em operação 
comercial.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais- Em 27 de janeiro de 2017 os estudos ambientais foram
protocolados no Instituto Natureza do Tocantins - Naturatins. Foram emitidas
as seguintes Licenças de Instalação: 15 de maio de 2017 - SE Miracema e
SE Lajeado, 04 de julho de 2017 - LT 230 kV, 29 de setembro de 2017 - SE
Palmas, 23 de abril de 2018 - LT 500 kV. A previsão para a solicitação das
licenças de operação é agosto de 2019.

21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Emissão de Notas Promissórias - Em 12 de fevereiro de 2019 a Companhia
procedeu a 1ª e emissão, em série única, de 30 (trinta) notas promissórias
da Emissora, no valor total de R$30.000, com vencimento em 11 de agosto
de 2019. Os recursos foram recebidos na mesma data e sua totalidade será
destinada para reforço do capital de giro. Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital (AFAC) - Em 1º de fevereiro de 2019 a Taesa aportou recursos na
Companhia por meio de AFAC, no valor de R$20.000. O AFAC foi aprovado
na AGE da MIR de 30 de janeiro de 2019.

Diretoria

Nomes Cargo

Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação específica

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação específica

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação específica

Wagner Rocha Dias - Contador - CRC-RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.
Marco Antônio Resende Faria

Diretor sem Denominação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor sem denominação Específica

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria

Diretor sem Denominação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor sem Denominação Específica
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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 fevereiro/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 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: 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 
fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
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RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos 
os estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também 
deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, 
exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento/entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar 
a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se 
o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declarados no CNPJ, o mesmo vale 
para o CEI.
Nota: Ressaltamos que o prazo para cumprimento desta obrigação está tomando por base 
os prazos fixados em anos anteriores, tendo em vista que, até a data de elaboração deste 
Calendário, o Ato Normativo que aprova as instruções e o prazo para entrega da declaração 
da Rais não havia sido publicado no Diário Oficial da União.
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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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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 janeiro/2019.
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.

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 2º decêndio 
de março/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 fevereiro/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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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 
fevereiro/2019.
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CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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.

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 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 3º 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.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de fevereiro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/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.
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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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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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 março/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 março/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/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 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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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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 janeiro/2019.
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.
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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 fevereiro/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 
fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

Fonte: Coad



BALANÇO PATRIMONIAL

Relatório da Diretoria: Prezados acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis da APSA - Administração Predial e Negócios Imobiliários S.A., relativas ao exercício de 2018, acrescidas das Notas 
Explicativas, em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 2018 foi mais um ano de crise, marcado ainda pelas eleições e pela Copa do Mundo. A Apsa expandiu suas operações de gestão de condomínios clube, 
offices e corporates, obtendo um crescimento de 100% na filial Belo Horizonte. O certificado ISO 9001 foi renovado bem como mantido o selo Procondo. Os negócios imobiliários - aluguel e compra e venda -, como era esperado, 
continuaram atingidos pela retração dos preços dos imóveis e dos aluguéis. O foco na manutenção e acompanhamento do propósito empresarial, na geração de valor, no crescimento sustentável e na perenização da companhia, 
manteve a APSA firme no aperfeiçoamento do seu sistema de governança corporativa e na execução do seu Planejamento Estratégico Empresarial. O resultado operacional foi de R$ 8 milhões. O lucro obtido, equivalente a R$ 
2.906 por ação, que proporcionou uma rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 53,06 %. A administração da APSA agradece aos clientes pela confiança e fidelidade, aos colaboradores, pelo comprometimento e talento que nos 
permitiram obter resultados consistentes. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Fernando Henrique Schneider; Leonardo Conde Villar Schneider.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO 01/01/2018 A 31/12/2018

APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº 28.350.338/0001-92

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Ativos Circulantes
 Bancos/Caixa 2.157.893 2.793.066
 Investimentos financeiros 77.193.688 70.328.734
 Contas a Receber 4.978.860 4.509.433
 Almoxarifado 5.764 5.891
 Total dos ativos circulantes 84.336.204 77.637.124
Ativos Não Circulantes
 Investimentos 107 107
 Imobilizado 3.694.093 3.996.816
 Intangível 5.629.174 6.721.268
 Total dos ativos não circulantes 9.323.375 10.718.191
TOTAL DO ATIVO 93.659.579 88.355.315

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Passivos Circulantes
 Obrigações com clientes 71.703.687 61.069.485
 Fornecedores 381.811 936.771
 Obrigações sociais e trabalhistas 4.913.692 4.923.754
 Obrigações fiscais 1.570.949 1.481.764
 Banco/Conta Garantida 0 5.497.914
 Outras contas a pagar 4.103.699 3.587.609
 Dividendos a Pagar 1.286.727 1.475.445
 Total dos passivos circulantes 83.960.565 78.972.742
Patrimônio Líquido
 Capital 1.771.000 1.771.000
 Reserva legal 388.978 388.978
 Reserva de lucros 7.539.036 7.222.595
 Total do patrimônio líquido 9.699.014 9.382.573
TOTAL DO PASSIVO 93.659.579 88.355.315

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta  80.626.244  80.019.004 
Deduções da receita bruta  (8.450.042)  (8.483.409)
Receita operacional líquida  72.176.202  71.535.595 
Despesas operacionais
 Pessoal  (28.418.456) (28.080.486)
 Benefcícios a funcionários  (7.083.362)  (7.187.476)
 Encargos socais  (10.380.910) (10.262.121)
 Manut/alugueis prediais  (7.566.931)  (7.579.180)
 Publicidade  (1.874.063)  (2.008.288)
 Depreciação/Amortização  (1.853.311)  (1.594.687)
 Pró-Labore  (1.378.055)  (1.553.558)
 Consultoria  (1.498.629)  (1.215.074)
 Gerais e administrativas  (8.713.708)  (8.891.640)
 Total despesas operacionais  (68.767.426) (68.372.510)
Lucro Operacional  3.408.776  3.163.085 
Operações financeiras
 Receitas financeiras  7.939.419  9.541.543 
 Despesas financeiras  (3.103.682)  (3.206.505)
 Resultado financeiro  4.835.737  6.335.039 
Participação a funcionários  (225.600)  (359.070)
Lucro antes do I.R. e da contrib. Social  8.018.913  9.139.054 
Imposto de renda e contribuição social  (2.872.004)  (3.237.273)
Lucro líquido do exercício  5.146.909  5.901.781 
Lucro por ação  2.906  3.332 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Movimentação Capital
Reserva

Legal
Reserva de 

Lucros Total
Saldo em 31/12/2016 1.771.000 388.978 7.828.512 9.988.490
Ajuste Exercício Anterior 0 0  (32.253)  (32.253)
Lucro Líquido 0 0  5.901.781  5.901.781 
Dividendos Distribuídos 0 0  (5.000.000) (5.000.000)
Dividendos a Pagar 0 0  (1.475.445) (1.475.445)
Saldo em 31/12/2017 1.771.000 388.978  7.222.595  9.382.573 
Ajuste Exercício Anterior 0 0  (19.186)  (19.186)
Lucro Líquido 0 0  5.146.909  5.146.909 
Dividendos Distribuídos 0 0  (3.524.555) (3.524.555)
Dividendos a Pagar 0 0  (1.286.727) (1.286.727)
Saldo em 31/12/2018 1.771.000 388.978  7.539.036  9.699.015 

I - Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  5.146.909 
(+/-) Ajuste Exercício Anterior  (19.186)

Dividendos Distribuídos  (3.524.555)
Dividendos a Pagar  (1.286.727)

(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro
Contas a Receber de Clientes  (152.554)
Almoxarifado  127 
Contas Correntes Transitórias  (374.918)
Adiantamento a Funcionários  102.354 
Impostos a Recuperar  (44.310)
Depreciação/Amortização Acumulada  1.536.835 
Contas a Pagar da Carteira de Clientes  11.092.201 
Obrigações trabalhistas  (374.156)
Contas a pagar diversos  (130.627)
Impostos e Contribuições a Recolher  (409.570)
Provisão de Férias  138.494 
Provisão IRPJ/CSLL  498.755 
Participação nos Lucros Funcionários  225.600 
Fornecedores  (554.960)

Subtotal  11.553.272 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  11.869.714 

II - Atividade de Financiamento
Financiamento Bancário  (5.497.914)

Subtotal  (5.497.914)
III - Atividades de Investimento

Operações do Imobilizado  (1.472.172)
Diferido Aquisição Carteira/Software  1.330.153 

Subtotal  (142.019)
Aumento do Caixa no Período  6.229.781 

Saldo Inicial das Disponibilidades  73.121.800 
Saldo Final das Disponibilidades  79.351.581 

 (6.229.781)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Em reais centavos omitidos)
1 - Contexto Operacional: A APSA Administração Predial e Negócios Imo-
biliários S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado devidamente re-
gistrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 21 de setembro 
de 1983, que tem por objeto social as atividades de administração de imóveis, 
compra e venda, construção e incorporação de imóveis, administração de con-
domínios, representações societárias, serviços de comunicação, publicidade 
e propaganda, elaboração e distribuição gratuita House-Organs. 2 - Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis - Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em reunião do con-
selho em 21/02/2019, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Socie-
dades por Ações (Lei 6.404/76) e incorporam as alterações introduzidas pelas 
Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. Com o Advento da Lei nº 11.638/07, que 
atualizou a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de con-
vergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes 
nas normas internacionais de contabilidade, novas normas e pronunciamentos 
técnicos contábeis vêm sendo expedidos em consonância com os padrões 
internacionais de contabilidade pelo CPC. 3 - Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis Adotadas - 3.1 - Apuração do resultado: O resultado é 
apurado pelo regime de competência. 3.2 - Ativos circulantes e Não circu-
lantes: 3.2.1 - Bancos incluem os depósitos bancários à vista, deduzidos das 
cobranças em trânsito somado aos cheques em custódia. 3.2.2 - As aplicações 
financeiras estão registradas aos seus valores de mercado, onde os fundos 
de renda fixa aplicados em banco de varejo, possuem disponibilidade imedia-

ta e correspondem a 62% do valor aplicado. Os outros 38% estão aplicados 
em fundos de multi-mercado onde a liquidez varia de 0 a 90 dias. 3.2.3 - As 
contas a receber são avaliadas pelo seu valor líquido de realização. 3.2.4 - Os 
impostos a recuperar são registrados pelo regime de competência, de acordo 
com as operações realizadas e demonstradas no ativo circulante. 3.2.5 - O 
imobilizado está representado pelo valor de custo e deduzida a depreciação. 
A depreciação é calculada pelo método linear, cujas taxas aplicadas variam 
de 10 a 20% a.a. e leva em consideração a vida útil-econômica dos bens, se-
gundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária brasileira. 3.2.6 - O 
intangível corresponde a investimentos em aquisição de carteiras de clientes 
de locações e condomínios e ao direito de uso de sistemas de software. 3.3 
- Passivos Circulantes e Não Circulantes - 3.3.1 - Compondo o saldo das
obrigações sociais e trabalhistas, temos a constituição da provisão de férias
baseada em direitos proporcionais acrescidos de 1/3 e seus respectivos encar-
gos sociais (INSS e FGTS). Essa provisão representa 53,86% do total. 3.3.2
- Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos e liquidados
com período inferior a 30 dias. 3.4 - Patrimônio Líquido: Os saldos registra-

dos nesse grupo estão apresentados de acordo com os princípios contábeis 
e critérios estabelecidos no Estatuto Social da empresa, Lei nº 11.638/07 e 
demais normas legais, de forma a demonstrar a situação do Patrimônio Líquido 
em 31 de Dezembro de 2018. O capital social da empresa em 31 de dezem-
bro de 2018 é de R$ 1.771.000,00 (Hum milhão, setecentos e setenta e um 
mil reais), composto de 1.771 (Hum mil, setecentos e setenta e uma) ações 
ordinárias com valor nominal de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada. Não houve 
a constituição da reserva legal, pois a mesma já se encontra no limite máximo 
permitido pela legislação que é de até 20% do capital social. 3.5 - Reconheci-
mento das Receitas e Despesas - As receitas e despesas são apropriadas 
de acordo com o regime de competência, adotando critérios adequados aos 
Princípios Contábeis, Estatuto Social, Lei nº 11.638/07 e Normas Fiscais e 
Tributárias.3.6 - Forma de tributação - Os encargos tributários (diretos e indi-
retos) são calculados com base na legislação fiscal vigente, sendo utilizada a 
forma de tributação de Lucro Real trimestral, com a apuração do pis e do cofins 
pelo método da não cumulatividade, com o devido aproveitamento dos crédi-
tos tributários. 3.7 - Dividendos - Em Fevereiro/2018 foram pagos parte dos 
dividendos referente ao exercício de 2017, no montante de R$ 1.700.000,00 
e de março à dezembro/2018 o valor mensal de R$ 330.000,00, perfazen-
do o total de 5.000.000,00. Foi apropriado no Passivo Circulante o valor de 
R$ 1.286.727,24 referente aos 25% dos dividendos mínimos obrigatórios.

DIRETORIA: Leonardo Conde V. Schneider - Diretor Superintendente
CPF 021.352.097-40. Fernando Henrique Schneider - Diretor Superinten-

dente - CPF 028.581.917-86. Contador: Rogério dos Santos Rosas
CRC-RJ 073.509/O-4 - CPF 973.495.347-87

CIEMPA - COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ: 33.036.468/0001-95

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao 
exercício encerrado em 31/12/2018. Colocamo-nos a disposição de V.Sas. para maiores esclarecimentos. Rio de Janeiro, 31/01/2019. A Diretoria.

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa
(Conciliação entre DFC e BP): 31/12/2018 31/12/2017
Caixa 3.996,09 3.677,22
Banco 239.479,24 107.357,97
Aplicações Financeiras 256.815,30 754.755,50
Total: 500.290,63 865.790,69

Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2018
Atividades Operacionais 2018
Prejuízo Líquido do Exercício -4.451.008,59
(+) Depreciação e Amortização 1.614.576,08
(=) Prejuízo Ajustado -2.836.432,51
(+) Redução do Contas a Receber 24.890,00
(–) Aumento de Tributos a Recuperar -4.103,47
(–) Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente -1.926,13
(+) Aumento em Fornecedores 62,77
(+) Aumento nas Obrigações Trabalhistas 251,00
(–) Redução nas Obrigações Tributárias -1.367,71
(–) Redução do Contas a Pagar -47.861,90
(+) Aumento de Provisões 934,38
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais -2.865.553,57
Atividades de Investimento
(–) Aumento no RLP -5.999.946,27
(–) Ingresso no Imobilizado -22.676.000,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investi-
mento -28.675.946,27
Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Créditos de Acionistas 250.000,00
(–) Diminuição em Outras Obrigações no PNC -1.642.638,01
(+) Aumento de Capital 32.568.637,79
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 31.175.999,78
Aumento Líquido nas Disponibilidades -365.500,06
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2017 865.790,69
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2018 500.290,63
Variação das Disponibilidades -365.500,06

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/17 a 31/12/18

Histórico
Capital
Social

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio
Líquido

Saldos Iniciais - 31/12/2017 52.447.428,87 -8.549.163,94 43.898.264,93
a) Aumento de Capital 32.568.637,79 – 32.568.637,79
b) Prejuízo Líquido do Período – -4.451.008,59 -4.451.008,59
Saldos Finais - 31/12/2018 85.016.066,66 -13.000.172,53 72.015.894,13

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 (Comparativo)
Receita Operacional Bruta 31/12/18 - R$ 31/12/17 - R$
Receitas Operacionais 659.459,20 1.122.324,54
(–) Deduções da Receita Bruta -57.589,23 -106.286,71
Receita Operacional Líquida 601.869,97 1.016.037,83
Lucro Bruto Operacional 601.869,97 1.016.037,83
Despesas Administrativas -2.480.454,40 -2.109.335,85
Despesas Tributárias -1.029.250,82 -567.275,47
Despesas de Depreciação e Amortização -1.614.576,08 -1.564.095,36
Outras Receitas Operacionais 4.348,98 4.191,38
Despesas Financeiras -0,46 -119,02
Receitas Financeiras 19.192,10 109.912,92
Lucro Operacional Líquido -4.498.870,71 -3.110.683,57
Outras Despesas 0,00 -5.082,26
Outras Receitas 47.862,12 0,00
Resultado do Exercício antes da CS -4.451.008,59 -3.115.765,83
Resultado do Exercício antes do IR -4.551.008,59 -3.115.765,83
Prejuízo do Exercício -4.451.008,59 -3.115.765,83
Prejuízo por Ação: (122.193.923 ações
  ordinárias em 31/12/2018) -0,04 -0,06

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 (Comparativo)
ATIVO 31/12/18 - R$ 31/12/17 - R$
Circulante 683.047,79 1.067.408,25
Disponibilidades 243.475,33 111.035,19
Contas a Receber 34.180,00 59.070,00
Tributos e Contribuições a Recuperar 142.989,59 138.886,12
Aplicações Financeiras 256.815,30 754.755,50
Despesas Meses Seguintes Pagas
  Antecipadamente 5.587,57 3.661,44
Não Circulante 71.909.561,02 44.848.190,83
Realizável a Longo Prazo 6.087.193,83 87.247,56
Imobilizado 65.822.367,19 44.760.943,27
Total do Ativo 72.592.608,81 45.915.599,08
PASSIVO
Circulante 326.714,68 374.696,14
Fornecedores 4.600,50 4.537,73
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 29.306,94 30.423,65
Outras Obrigações 245.271,51 293.133,41
Provisões 47.535,73 46.601,35
Não Circulante 250.000,00 1.642.638,01
Créditos de Diretores e Acionistas 250.000,00 1.642.638,01
Patrimônio Líquido 72.015.894,13 43.898.264,93
Capital Social 85.016.066,66 52.447.428,87
Prejuízos Acumulados -13.000.172,53 -8.549.163,94
Total do Passivo 72.592.608,81 45.915.599,08

Notas Explicativas: 1. Conformidade: As Demonstrações Contábeis ora 
apresentadas, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 
específico a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, e demais Orientações e 
Interpretações Técnicas. 2. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída 
em 23/02/1965, com denominação de Ciempa - Companhia de Empreendimentos 
e Participações, tendo como objetivo social principal a participação em outras so-
ciedades como quotista ou acionista, entre outros. 3. Circulantes: Ativo e Passivo
- Compreendem os direitos e obrigações com vencimento até o final do exercício
seguinte. 4. Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo: Compreende os
direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, referente a: 4.1 - Créditos 
e valores a receber de clientes; 4.2 - Aplicações financeiras de longo prazo, man-
tidas até o vencimento. 5. Ativo Não Circulante - Imobilizado: 5.1 - Registrado
pelo valor das aquisições mais as correções permitidas até 31/12/1995, menos as 
depreciações, calculadas pelo método linear e utilizadas as taxas normais permi-
tidas pela legislação vigente; 5.2 - Propriedades para Investimento - Imóveis para 
Renda contabilizados neste grupo em decorrência da impossibilidade de serem
avaliados de forma confiável, sem custo ou valor excessivo para a Companhia.

(NBC TG 1000 - seção 16 - item 16.1); 5.3 - Redução ao Valor Recuperável - A 
Companhia não possui ativos relevantes em que o valor recuperável seja menor 
que o valor contábil, portanto não foi efetuada qualquer redução (NBC TG 1000 
- seção 27 - item 27.5); 5.4 - Depreciações - Não foram constatadas alterações
relevantes nos prazo de vida útil ou desgastes inesperados nos ativos da Compa-
nhia, de modo que foram mantidos as taxas e prazos que vinha sendo utilizados 
(NBC TG 1000 - seção 17 - item 17.19). 6. Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro: Face ao resultado negativo apurado no exercício, não 
foram constituídas as provisões para imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro líquido. 7. Passivo Não Circulante: Créditos de acionistas existentes até
31/10/2018 convertidos em capital social, conforme deliberação de AGEx regis-
trada em 21/12/2018, ficando os créditos efetuados posteriormente no valor de
R$250.000,00, à disposição da assembleia para futura deliberação. 8. Patrimônio 
Líquido – Capital social, totalmente integralizado, passou de R$52.447.428,87
para R$85.016.066,66, mediante as seguintes operações:  a) Incorporação dos
imóveis constituídos pelas lojas A, B e C da Rua Gonçalves Dias nº 71 no valor

de R$22.676.000,00, conforme deliberação de AGEx registrada em 30/01/2018; 
b) Conversão dos saldos das contas de mútuo dos acionistas e emissão de ações
no valor de R$0,20, conforme deliberação de AGEx registrada em 21/12/2018. 
Constitui-se por 122.193.923 ações ordinárias nominativas sendo, 72.730.733 
no valor de R$1,032898 cada uma e 49.463.190 no valor de R$0,20 cada uma. 
Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações Contábeis e respectivas 
Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018.
Carmen Simonsen Leal, Diretora Superintendente, CPF 024.088.227-00, Carlos 
Ivan Simonsen Leal, Diretor Superintendente, CPF 441.982.057-87, Martha 
Maria de Aratanha Simonsen Leal, Diretora Superintendente, CPF 091.577.617-
01, Claudia Maria Lage, Contadora, CRC-RJ 62.653/O-0, CPF 821.469.697-68.
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Setor de materiais de 
construção registram 
queda no faturamento

A Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de Con-
strução (Abramat) divulgou 
nova edição da pesquisa de 
seu índice, com os dados pro-
jetados de fevereiro. Como 
destaque da pesquisa, temos 
a queda no faturamento da 
indústria de materiais de con-
strução no mês, que ainda tem 
desempenho positivo se anali-
sados os últimos 12 meses.

Após ter registrado, em ja-
neiro desse ano, desempenho 
inferior ao do mesmo mês em 
2018, o resultado do setor em 
fevereiro também não foi pos-
itivo. Com queda de 1% no 
faturamento frente a janeiro 
e 2,5% em relação a fevereiro 
do ano passado, o resultado, 
entretanto não altera a pro-
jeção feita pela associação de 
fechar o ano com crescimento 
de 2% em relação a 2018.

Analisando o número de 
empregos, o panorama é 
semelhante. Fevereiro apre-

senta queda em relação a ja-
neiro de 0,7% e de 0,4% em 
relação a fevereiro de 2018. 
No entanto, é observado ain-
da saldo positivo no acumu-
lado dos últimos 12 meses, 
no qual a indústria registra 
saldo positivo de 1,5% em 
relação aos 12 anos anteri-
ores. O resultado é puxado 
pela indústria de materiais de 
base, que nos últimos 12 me-
ses acumula crescimento de 
2,5% no número de vagas.

Para Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat, o re-
sultado em fevereiro indica 
a importância de externali-
dades a serem enfrentadas 
no ano para nortear o setor. 
“Apesar de um segundo mês 
de queda no faturamento, ai-
nda temos a expectativa de 
um ano positivo. O que essas 
pesquisas nos demonstram é 
que para o crescimento obser-
vado em 2018 ser sustentável 
e se manter com regularidade, 

se faz necessário o acompan-
hamento das externalidades, 
sobretudo no campo político. 
As reformas estruturais que 
tramitam no congresso nacio-
nal, por exemplo, terão forte 
influência no futuro do setor 
no médio prazo”.

Em nota, a Abramat diz 
que “segue atuando no en-
riquecimento dos debates sen-
síveis ao setor. A associação 
anuncia hoje a realização do 
2° Seminário de dissemina-
ção do BIM e a Indústria de 
Materiais de Construção, que 
acontecerá no dia 11 de abril, 
durante a Feicon Batimat. O 
BIM é, resumidamente, um 
módulo de tecnologias que 
informatizam a construção 
civil, visando maior eficiên-
cia, redução de custos, aderên-
cia a conformidade técnica e 
facilidade na fiscalização por 
parte de agências reguladores 
e demais organismos públicos 
de controle”.
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Relatório da Administração
A Administração da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Nova Friburgo”, “ENF” ou 
“Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2018, acompanhados das Demonstrações 
Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras 
(International Financial Reporting Standards - IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pela Direto-
ria em 19 de março de 2019.
1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Energisa Nova Friburgo atua na distribuição de energia elétrica, atendendo a 108,3 mil consumidores e a uma po-
pulação de aproximadamente 190 mil de habitantes no município de Nova Friburgo no Estado do Rio de Janeiro, em 
uma área de 1.000 km2. Ao longo de 2018, os ativos operacionais da Empresa tiveram a seguinte evolução:
Descrição do ativo 2018 2017 Variação
Subestações - nº 5 5 -
Capacidade instalada nas subestações - MVA 119 119 -
Linhas de transmissão - km (*) 19 24 - 5
Redes de distribuição (próprias) - km 1.988 1.977 + 11
Transformadores próprios instalados nas redes de distribuição - nº 3.626 3.618 + 8
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) - MVA 169 174 - 5
(*) Transferidas da concessão da ENF para a Energisa Minas Gerais (EMG), com aprovação da Aneel.
A evolução também se deu na qualidade dos serviços prestados. O compromisso, empenho e dedicação em fornecer 
energia com qualidade para os consumidores da área de concessão continuam gerando bons resultados, tendo sido 
a ENF agraciada como o título de “Melhor Energia do Brasil” no Prêmio Abradee 2018 entre as distribuidoras com até 
500 mil consumidores. Também foi classificada em 3º lugar no Prêmio Aneel de Ouvidoria do Setor Elétrico, entre 
empresas de 100 mil a 1 milhão de clientes. No ranking de continuidade da Aneel, de 2018, entre as empresas de 
pequeno porte, a ENF aparece em sexto lugar. 
Em 2018, foi reconhecida com o selo GPTW (Great Place to Work), de “Melhor Empresa para se Trabalhar”, em face 
do alto nível de confiança dos seus colaboradores. 
2 INVESTIMENTOS
Em 2018, visando a constante ampliação da capacidade do seu sistema elétrico, a melhoria na qualidade do forneci-
mento de energia e o suporte ao seu crescimento de mercado, a ENF investiu um total de R$ 8,2 milhões, aumento 
de 22,4% sobre o valor investido em 2017, com a seguinte composição:
Descrição 
Valores em R$ milhões 4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Ativos Elétricos 2,4 0,6 + 300,0 6,7 4,5 + 48,9
Obrigações Especiais (*) (0,1) 0,4 - 0,3 1,1 - 72,7
Ativos Não Elétricos 0,2 0,4 - 50,0 1,2 1,1 + 9,1
Total dos Investimentos 2,5 1,4 + 78,6 8,2 6,7 + 22,4
(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a con-
cessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória da distribuidora.
Entre as realizações em 2018, destacam-se:
i) Recondutoramento da linha de transmissão JAP-TAO de 69 kV; ii) Obtenção de licenciamentos ambientais e faixa
de servidão; iii) Reconstrução de novo traçado linha de transmissão Julius Arp - Tadeu Aor, energizada em 69 kV, 
com capacidade de 56 MVA. 
3. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
3.1 Destaques: Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia em 2018:
Descrição 2018 2017 Variação %

Resultados - R$ milhões
Receita Operacional Bruta 270,6 241,1 + 12,2
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 263,8 234,7 + 12,4
Receita Operacional Líquida 154,5 137,7 + 12,2
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 147,7 131,3 + 12,5
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 17,2 8,0 + 115,0
EBITDA 25,2 15,7 + 60,5
EBITDA Ajustado 27,9 18,1 + 54,1
Resultado financeiro (4,5) (3,1) + 45,2
Lucro Líquido 9,4 5,4 + 74,1

Indicadores Financeiros - R$ milhões
Ativo Total 212,6 235,0 - 9,5
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras 32,6 68,7 - 52,5
Patrimônio Líquido 86,0 86,9 - 1,0
Endividamento Líquido 41,4 42,1 - 1,7

Indicadores Operacionais
Número de Consumidores Cativos (mil) 108,3 105,6 + 2,6
Vendas de energia a consumidores cativos (GWh) 296,1 307,6 - 3,7
Vendas de energia a consumidores cativos + livres (TUSD) - (GWh) 323,3 323,7 - 0,1

Indicador Relativo
EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%) 18,1 13,1 + 5,0 p.p
Endividamento líquido/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) 1,5 2,3 - 36,2
Obs.: EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia.
3.2 Receita operacional bruta e líquida: Em 2018, a Energisa Nova Friburgo apresentou receita operacional bruta, 
sem a receita de construção a qual é atribuída margem zero, de R$ 263,8 milhões, ante R$ 234,7 milhões registrados 
em 2017, ou seja, aumento de 12,4% (R$ 29,1 milhões). Já a receita operacional líquida, também deduzida da receita 
de construção, mostrou acréscimo de 12,5% (R$ 16,4 milhões) no período, para R$ 147,7 milhões.
A seguir, as receitas operacionais por classe de consumo: 

Descrição Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo) 61,6 56,7 + 8,6 231,4 226,7 + 2,1
 Residencial 33,5 30,1 + 11,3 125,8 118,3 + 6,3
 Industrial 5,7 5,9 - 3,4 22,6 28,7 - 21,3
 Comercial 15,2 14,0 + 8,6 56,5 54,2 + 4,2
 Rural 0,9 1,0 - 10,0 3,5 3,6 - 2,8
 Outras classes 6,3 5,7 + 10,5 23,0 21,9 + 5,0

(+) Fornecimento não faturado líquido 1,4 0,8 + 75,0 2,3 0,2 + 1.050,0
(+) Disponibilidade do sistema elétrico 3,0 2,3 + 30,4 12,9 7,4 + 74,3
(+) Receitas de construção 2,5 1,2 + 108,3 6,8 6,4 + 6,3
(+) Constituição e amortização - CVA 2,4 0,9 + 166,7 8,8 (7,1) -
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos 1,1 1,3 - 15,4 4,3 4,4 - 2,3
(+) Ativo financeiro indenizável da concessão - - - 0,1 0,1 -
(+) Outras receitas 1,2 0,6 + 100,0 4,0 3,0 + 33,3
(=) Receita bruta 73,2 63,8 + 14,7 270,6 241,1 + 12,2
(-) Impostos sobre vendas 23,4 20,5 + 14,1 87,2 80,0 + 9,0
(-) Deduções bandeiras tarifárias 1,9 2,7 - 29,6 7,0 6,4 + 9,4
(-) Encargos setoriais 6,5 4,3 + 51,2 21,9 17,0 + 28,8
(=) Receita líquida 41,4 36,3 + 14,0 154,5 137,7 + 12,2
(-) Receitas de construção 2,5 1,2 + 108,3 6,8 6,4 + 6,3
(=) Receita líquida, sem receitas de construção 38,9 35,1 + 10,8 147,7 131,3 + 12,5
Foram determinantes para o crescimento das receitas operacionais em 2018:
i) Aumento de R$ 15,9 milhões na constituição da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela 
A (CVA); ii) Aumento de R$ 5,5 milhões na receita bruta de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD); iii) Aumento de 
R$ 4,7 milhões nas receitas de fornecimento de energia elétrica no mercado cativo. 3.3 Ambiente regulatório: 3.3.1
Bandeiras tarifárias: Em janeiro de 2015, entrou em prática nas contas de energia elétrica o “Sistema de Bandeiras
Tarifárias”. Em 2018, a Companhia não auferiu receitas provenientes das bandeiras tarifárias.  3.3.2 Reajuste tari-
fário: A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual da Energisa Nova Friburgo,
aplicado a partir de 22 de junho de 2018. O efeito médio nas tarifas foi de 13,95%, sendo que os consumidores de bai-
xa tensão tiveram suas tarifas aumentadas em 13,43% e os consumidores ligados em alta e média tensão acréscimo
de 16,21%. A variação da Parcela B foi de 1,3%, totalizando R$ 47,2 milhões, reflexo da inflação acumulada desde o
último reajuste, de 2,93%, deduzida do Fator X, de 0,29%. 3.3.3 Base de remuneração regulatória: O processo de
valoração dos ativos da Base de Remuneração Regulatória utiliza o método do Valor Novo de Reposição (VNR), que
corresponde ao valor, a preços atuais de mercado, de um ativo idêntico, similar ou equivalente, sujeito a reposição,
que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade do ativo existente, considerando todos os gastos ne-
cessários para a sua instalação. A evolução da Base de Remuneração Liquida (BRL) da Energisa Nova Friburgo e a
data da próxima Revisão Tarifária (RT) são as seguintes:
Base de Remuneração Líquida (BRL) (Em R$ milhões) (1) Data revisão tarifária

3º Ciclo 4º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo
69,2 95,0 Jun/16 Jun/21

(1) A preços da data da RT (mês anterior ao reajuste em cada ciclo)
3.3.4 Recursos da Conta de Desenvolvimento Energético: A Aneel também homologou recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), repassados a Energisa Nova Friburgo pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A
- Eletrobrás, referentes a subsídios tarifários concedidos aos consumidores de baixa renda e usuários do serviço
público de distribuição de energia elétrica no montante de R$ 4,3 milhões em 2018 (R$ 4,4 milhões em 2017). O valor
foi registrado pela Companhia como receita operacional. 3.4 Despesas operacionais: As despesas operacionais, 
excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 130,5 milhões em 2018 e R$ 36,0 milhões no 4T18, aumentos de 
5,8% (R$ 7,2 milhões) e 16,5% (R$ 5,1 milhões) respectivamente, quando comparado com os mesmos períodos do 
ano anterior. A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada:
Composição das despesas operacionais 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

1 Custos e Despesas não controláveis 25,2 21,7 + 16,1 97,1 89,2 + 8,9
1.1. Energia comprada 17,9 16,5 + 8,5 69,8 69,1 + 1,0
1.2. Transporte de potência elétrica 7,3 5,2 + 40,4 27,3 20,1 + 35,8

2. Custos e Despesas controláveis 7,9 6,5 + 21,5 24,1 24,0 + 0,4
2.1 PMSO 8,0 6,5 + 23,1 24,5 24,6 - 0,4
2.1.1  Pessoal 2,9 3,5 - 17,1 9,7 10,1 - 4,0
2.1.2  Fundo de pensão 0,6 - - 1,1 0,1 + 1.000,0
2.1.3  Material 0,5 0,4 + 25,0 1,6 1,5 + 6,7
2.1.4  Serviços de terceiros 3,1 2,0 + 55,0 9,6 10,1 - 5,0
2.1.5  Outras 0,9 0,6 + 50,0 2,5 2,8 - 10,7
 Multas e compensações - - - - 0 , 4-
 Contingências (liquidação de ações cíveis) 0,5 0,2 + 150,0 1,0 0,3 + 233,3
 Outros 0,4 0,4 - 1,5 2,1 - 28,6

2.2. Provisões/Reversões (0,1) - - (0,4) (0,6) - 33,3
2.2.1 Contingências (0,1) - - (0,9) (1,1) - 18,2
2.2.2 Devedores duvidosos - - - 0,5 0,5 -

3 Demais receitas/despesas 2,9 2,7 + 7,4 9,3 10,1 - 7,9
3.1 Depreciação e amortização 2,0 2,0 - 8,0 7,7 + 3,9
3.2 Outras receitas/despesas 0,9 0,7 + 28,6 1,3 2,4 - 45,8

Total Custos e Despesas Operacionais 
 (1+2+3, s/ construção)

36,0 30,9 + 16,5 130,5 123,3 + 5,8

Custo de construção (*) 2,5 1,2 + 108,3 6,8 6,4 + 6,3
Total Custos e Despesas Operacionais 
 (1+2+3, c/ construção)

38,5 32,1 + 19,9 137,3 129,7 + 5,9

(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de 
reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 - Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras 
de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de construção.
3.5 Lucro líquido, geração de caixa e dividendos:  Em 2018, a Energisa Nova Friburgo registou lucro líquido de R$ 

9,4 milhões, contra R$ 5,4 milhões em 2017, aumento de 74,1%. A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) 
atingiu R$ 27,9 milhões em 2018, contra os R$ 18,1 milhões apurados no ano anterior, aumento de 54,1%. 
A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:
Composição da Geração de Caixa 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

(=) Lucro Líquido 2,0 6,7 - 70,1 9,4 5,4 + 74,1
(-) Contribuição social e imposto de renda 0,1 (0,1) - (3,3) 0,5 -
(-) Resultado financeiro (1,0) 2,6 - (4,5) (3,1) + 45,2
(-) Depreciação e amortização (2,0) (2,0) - (8,0) (7,7) + 3,9
(=) Geração de caixa (EBITDA) 4,9 6,2 - 21,0 25,2 15,7 + 60,5
(+) Receita de acréscimos moratórios 0,8 0,7 + 14,3 2,7 2,4 + 12,5
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 5,7 6,9 - 17,4 27,9 18,1 + 54,1
Margem do EBITDA Ajustado (%) 13,8 19,0 - 5,2 p.p 18,1 13,1 + 5,0 p.p
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2018, a administração irá propor à Assembleia Geral a 
distribuição de dividendos no montante de R$ 8,9 milhões (R$ 294,9614701726 por ação), já tendo sido integralmente 
pagos: i) em 28 de junho de 2018, o valor de R$ 3,1 milhões (R$ 101,35129068 por ação); ii) em 31 de agosto de 2018, 
o montante de R$ 0,2 milhão (R$ 8,1466 por ação); iii) em 12 de novembro de 2018, o montante de R$ 3,7 milhões
(R$ 122,4507029486 por ação); e iv) em 25 de fevereiro de 2019, o montante de R$ 1,9 milhão (R$ 63,012876544
por ação).
4. DESEMPENHO OPERACIONAL
4.1 Perdas de energia: Em 2018, a Companhia investiu em ações para assegurar maior eficiência no combate a perdas, 
como a comunicação junto a população, novas rotinas de inspeção, blindagem de rede e intensificação do foco em re-
gularizar ligações clandestinas, redefinição de rotas de leitura, entre outras. As perdas totais da Energisa Nova Friburgo 
em 2018 somaram 14,8 GWh, representando 3,94% da energia requerida, 0,34 ponto percentual menor em relação ao 
resultado de 2017, dentro do limite regulatório e representa o menor patamar histórico anual obtido pela Companhia. 

Perdas Técnicas (%) Perdas Não Técnicas (%) Perdas Totais (%)
ANEEL

Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18
5,02 4,61 4,61 - 0,75 - 0,68 - 0,66 4,28 3,93 3,94 5,84

Nota: Para cálculo dos percentuais apresentados acima, foram considerados os valores de energia não faturada. Os 
percentuais regulatórios referem-se aos últimos dozes meses findos em dezembro de 2018.

Perdas Técnicas Perdas Não Técnicas Perdas Totais
Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Var.(%)(1)

18,8 17,3 17,3 (2,8) (2,6) - 2,5 16,0 14,8 14,8 -
(1) Variação dezembro 2018 /setembro de 2018.
O gráfico, a seguir, apresenta as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual da ENF nos últimos
três anos: 

17 16 15 

5,9% 5,8% 5,8%

4,6%
4,3%

3,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

 -
Dez/16 Dez/17 Dez/18

Perdas Totais (GWh)     Perdas Totais (% Energia injetada)          Limite Regulatório

4.2. Gestão da Inadimplência: 4.2.1 Taxa de Inadimplência: A Energisa Nova Friburgo utiliza como métrica para 
análise da inadimplência a relação percentual entre a soma da provisão para créditos de liquidação duvidosa com 
incobráveis e o fornecimento faturado no período de 12 meses. Em 2018, essa relação foi de 0,19%, ou seja, a mes-
ma taxa de 2017.  4.2.2 Taxa de Arrecadação: A Companhia também divulga a taxa de arrecadação, representada 
pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento bruto do mesmo período. Em 2018, essa taxa ficou em 
98,83%, contra 98,61% em 2017. 4.2.3 Indicadores de qualidade dos serviços - DEC e FEC: A prioridade dada aos 
investimentos em qualidade tem permitido à Companhia manter os indicadores de fornecimento de energia (FEC e 
DEC) em um dos níveis mais baixos do país. O indicador DEC apresentou 6,66 horas em 2018 e o FEC  em 3,90 ve-
zes, bem abaixo dos limites estabelecidos pela Aneel. Os gráficos, a seguir, apresentam os indicadores de qualidade 
de energia (DEC/FEC) da ENF nos últimos cinco anos:
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4.3. Mercado de energia: Em 2018, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), somadas 
à energia transportada aos consumidores livres (TUSD) da Energisa Nova Friburgo, totalizaram 323,3 GWh, redução 
de 0,1% em relação a 2017, conforme composição seguinte:

Descrição Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var.% 2018 2017 Var.%

 Residencial 40,6 40,2 + 1,0 162,7 161,1 + 1,0
 Industrial 12,3 12,2 + 0,8 49,3 49,3 -

• Cativo 6,8 7,6 - 10,5 28,6 39,6 - 27,8
• Livre 5,4 4,6 + 17,4 20,7 9,7 + 113,4

 Comercial 16,8 17,0 - 1,2 66,5 67,3 - 1,2
• Cativo 16,3 16,5 - 1,2 64,4 65,3 - 1,4
• Livre 0,5 0,5 - 2,1 2,0 + 5,0

 Rural 1,2 1,4 - 14,3 5,1 5,6 - 8,9
 Outras Classes 10,2 10,4 - 1,9 39,7 40,4 - 1,7

• Cativo 9,1 9,2 - 1,1 35,3 36,0 - 1,9
• Livre 1,1 1,2 - 8,3 4,4 4,4 -

1. Vendas de energia no mercado cativo 74,0 74,9 - 1,2 296,1 307,6 - 3,7
2. Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 7,1 6,3 + 12,7 27,2 16,1 + 68,9
3. Mercado cativo + TUSD (1+2) 81,0 81,2 - 0,2 323,3 323,7 - 0,1
4. Fornecimento não faturado 1,4 1,0 + 40,0 1,3 0,1 + 

1.200,0
5. Mercado cativo + TUSD + fornecimento não
faturado (3+4)

82,4 82,2 + 0,2 324,7 323,8 + 0,3

O gráfico, a seguir, apresenta a evolução do mercado de energia elétrica em GWh, cativo e livre, da ENF nos últimos 
cinco anos:
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A Energisa Nova Friburgo encerrou 2018 com 108.287 unidades consumidoras cativas, quantidade 2,6% superior à 
registrada em 2017. A Companhia possuía no final do exercício nove consumidores livres.
5. ESTRUTURA DE CAPITAL
Em 31/12/2018, o saldo consolidado de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da ENF totalizou R$ 69,8 
milhões, que incluem os créditos referentes à subvenção tarifária, baixa renda (CDE) e Conta de Compensação dos 
Valores da Parcela A (CVA). Por sua vez, a dívida líquida, que inclui empréstimos, financiamentos, arrendamentos, 
encargos financeiros, parcelamento de impostos, fundo de pensão e instrumentos financeiros derivativos líquidos, 
passou de R$ 42,1 milhões em 31/12/2017 para R$ 41,4 milhões em 31/12/2018. A seguir, as dívidas de curto e longo 
prazo da Companhia entre 31 de dezembro de 2018 e 2017:
Descrição 
Valores em R$ milhões 31/12/2018 31/12/2017

Curto Prazo 14,8 38,5
Empréstimos e financiamentos 13,7 31,0
Encargos de dívidas 0,1 0,6
Parcelamento de impostos e déficit atuarial 0,2 0,2
Instrumentos financeiros derivativos líquidos 0,8 6,7

Longo Prazo 67,5 73,4
Empréstimos e financiamentos 76,4 75,3
Parcelamento de impostos e déficit atuarial 1,0 0,7
Instrumentos financeiros derivativos líquidos (9,9) (2,6)

Total das dívidas 82,3 111,9
(-) Disponibilidades financeiras 32,6 68,7
Total das dívidas líquidas 49,7 43,2
(-) Créditos CDE (subvenção tarifária e baixa renda) 0,7 1,0
(-) Créditos CVA 7,6 0,1
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais 41,4 42,1

Indicador Relativo
Dívida líquida / EBITDA Ajustado (1) 1,5 2,3
EBITDA Ajustado. (1) EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.
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BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2018 - (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Evolução da alavancagem
- Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) -
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 Dívida líquida  Dívida líquida / EBITDA Ajustado

6. GESTÃO DE PESSOAS
A Energisa Nova Friburgo incentiva a criação de oportunidades de carreira e a capacitação dos colaboradores, bem 
como a formação de líderes para os processos de sucessão e a preparação de jovens profissionais para assumirem 
funções estratégicas no futuro. Ao final de 2018, a Companhia contava com 125 colaboradores próprios e 26 terceiri-
zados, não considerando os colaboradores das empresas prestadoras de serviços de construção de redes e usinas.  
6.1.  Melhor empresa para trabalhar: Além do acesso ao desenvolvimento e a oportunidades, a Energisa busca ga-
rantir que o ambiente de trabalho esteja entre os melhores. Em 2018, a ENF conquistou o selo GPTW, que seleciona 
as Melhores Empresas para Trabalhar. 6.2.  Saúde e segurança: Em 2018, a Companhia buscou estabelecer par-
cerias com diversos atores tais como Confederação Nacional da Indústria (CNI), FIRJAN (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro) e o Sindicato Sindernergia, com o objetivo de desenvolver tecnologias inovadoras no 
sentido da prevenção e tratamento de não conformidades e disponibilizar treinamento e capacitação de colaboradores 
em temas críticos de segurança e saúde. Durante o ano, a Companhia atingiu a marca de 846 dias sem acidentes. 
6.3.  Treinamento e desenvolvimento: As necessidades de aperfeiçoamento de todos os colaboradores são expres-
sas durante a avaliação de desempenho anual, sendo que os gestores participam da Academia de Líderes, principal 
ferramenta de Treinamento das Competências da Liderança, para formação acelerada. No último ano, a Academia 
proporcionou 16 horas de treinamento. Em 2018, foram investidos de R$ 73,1 mil em treinamento e educação e foi 
registrado um total de 7.037 horas de treinamento, com média de 56,8 horas por colaborador. Como forma de reter os 
talentos internos, o Programa de Sucessão estabelece critérios e procedimentos para identificar e desenvolver colabo-
radores com potenciais ou aptos a ocuparem posições estratégicas. Os Programas de Desenvolvimento da Academia 
de Líderes são desenvolvidos a partir desse mapeamento. A Energisa Nova Friburgo mantém ainda um programa de 
seleção de trainees que permite desenvolver uma nova geração de líderes. A capacitação externa é feita por meio de 
cursos presenciais, leitura e visitas técnicas, assim como por meio de videoconferência e Ensino a Distância (EAD), 
visando a otimizar tempo e custos com deslocamento. 
7. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Faz parte da visão da Energisa a preocupação com o legado que se deixa para o futuro, por isso, a Companhia traba-
lha de forma a manter uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, sociedade e comunidades do entorno de 
suas operações, além de promover o desenvolvimento social.  A política de investimentos sociais da Energisa foca na 
promoção da cultura e da educação, além de incentivar a geração de renda, o empreendedorismo, o desenvolvimento 
econômico e social e a conservação do meio ambiente nas comunidades em que atua. Em 2018, destacaram-se as 

seguintes ações:  7.1.  Eficiência energética: A Empresa investiu R$ 356,6 mil em 2018 em projetos de eficiência 
energética, que beneficiaram 8,6 mil unidades consumidoras. O principal projeto é: • Nossa Energia - Por meio de pa-
lestras educacionais sobre consumo consciente na Unidade Móvel Eficiente, capacita alunos e educadores do ensino 
fundamental como multiplicadores dos conceitos de uso eficiente e seguro da energia elétrica residencial, visando à 
criação de hábitos que levem ao desenvolvimento sustentável e ao combate do desperdício de energia elétrica. 7.2.
Iniciativas socioculturais: • Fundação Ormeo Junqueira Botelho - Os programas socioculturais são executados com 
o apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, que atua na análise técnica e cultural dos projetos patrocinados e
é responsável pela gestão dos espaços culturais mantidos pela Energisa. • Patrocínios - A Companhia apoia pro-
jetos culturais como festivais regionais, feiras, simpósios, exposições agropecuárias e seminários que tenham como 
objetivo promover a cultura e o desenvolvimento econômico, regional e social das comunidades, contribuindo para o 
estímulo e acessibilidade ao esporte e à cultura, além de despertar noções de cidadania e valorização da sociedade. • 
Usinas Culturais - Promovem a cultura e a ciência, por meio de atividades de literatura, música, cinema, teatro e artes 
plásticas. Ao longo do ano a usina promoveu 23 eventos e recebeu 4,9 mil visitantes. • Serra Ação - Polo Audiovi-
sual da Região de Nova Friburgo - Com o patrocínio da Energisa e do Governo do Rio de Janeiro, o Serra Ação é o 
Polo Audiovisual de Nova Friburgo e Região promove uma cadeia de ações estruturantes para o desenvolvimento do 
ambiente de oportunidade para a produção audiovisual como catalisador de oportunidades de negócios e mercados.   
7.3. Educação e geração de renda:   • Projeto Bem da Gente - Leva capacitação profissional, incentivando a geração 
de renda e o desenvolvimento econômico da região na formação de micro e pequenos empreendedores. • Projeto 
Girarte - Projeto itinerante de arte e educação, que dissemina a dança e o teatro por meio de oficinas, palestras cul-
turais e apresentações cênicas aos alunos de instituições de ensino de diferentes municípios de atuação do Grupo 
Energisa. • Programa Zé da Luz na Escola - O Programa tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre os 
riscos e perigos da energia elétrica, especialmente no que se refere a soltar pipas, brincadeira com alto índice de aci-
dentes na rede. • Nossa Energia - Por meio de palestras educacionais sobre consumo consciente, capacita alunos e 
educadores do ensino fundamental como multiplicadores dos conceitos de uso eficiente e seguro da energia elétrica 
residencial, visando à criação de hábitos que levem ao desenvolvimento sustentável e ao combate do desperdício de 
energia elétrica. 7.4. Iniciativas ambientais: • Resíduos - A Energisa atua de forma a minimizar a geração de resídu-
os e promove e estimula a coleta seletiva dos resíduos, recolhimento de lâmpadas, pilhas, baterias e outros resíduos 
perigosos para descarte correto. Há reciclagem de cabos, sucatas ferrosas de medidores e outros resíduos, ação que 
minimiza o impacto ambiental e fortalece a cadeia de reutilização, evitando sobrecarga de aterros. • Biodiversidade - 
As atividades de instalação e manutenção de redes são orientadas pela supressão mínima de vegetação nos projetos 
de instalação de redes elétricas, com substituição progressiva de redes com cabos nus por redes compactas (média-
-tensão) e isoladas (baixa-tensão). Em 2018 também foi estabelecida uma parceria com proprietários e prefeituras dos 
municípios das áreas de concessão, para a recomposição de Áreas de Proteção Permanente (APPs) em nascente
e córrego e a recomposição de área degradada, por meio do plantio e manutenção periódica de espécies nativas da
Mata Atlântica. • Gestão - O Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança (SGMASS) 
é baseado nas normas ISO 14001 e OSHAS 18001.  • Responsabilidade - Contratação de fornecedores que, com-
provadamente, tenham boa conduta ambiental.  7.5.  Iniciativas relativas à ética:   Ética e integridade - O Código
de Ética e Conduta da Companhia é um guia para os colaboradores no relacionamento com os diversos públicos. Um
Comitê de Ética integrado por representantes de diversas áreas tem como responsabilidade promover o cumprimento
e aprimoramento do documento.
8. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
Em 2018, a remuneração total dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços 
prestados de revisão contábil das demonstrações financeiras para a Companhia foi de R$ 99 mil. A política de contra-
tação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as 
normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer 
funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses. 

A Administração.

Nota 2018 2017

Ativo

Circulante

Caixa e equivalente de caixa 5.1 11.777 42.814

Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 5.2 20.419 25.466

Consumidores e concessionárias 6 30.109 27.397

Estoques 607 432

Tributos a recuperar 7 10.160 9.219

Ativo financeiro setorial 9 6.591 4.287

Outros créditos 10 4.044 5.038

Total do circulante 83.707 114.653

Não circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 5.2 452 389

Consumidores e concessionárias 6 1.395 1.045

Tributos a recuperar 7 4.357 4.252

Créditos tributários 12 - 675

Depósitos e cauções vinculados 19 1.967 1.779

Instrumentos financeiros derivativos 27 9.856 2.641

Ativo financeiro indenizável da concessão 13 3.409 3.149

Ativo financeiro setorial 9 3.342 912

24.778 14.842

Investimentos 81 81

Imobilizado 14 2.821 3.409

Intangível 14 102.531 102.000

Ativo Contratual - Infra-estrutura em construção (1.282) -

Total do não circulante 128.929 120.332

Total do ativo 212.636 234.985

1 - Base de Cálculo 2018 Valor 2017 Valor

Receita líquida (RL) 154.599 137.700

Resultado operacional (RO) 12.680  4.946 

Folha de pagamento bruta (FPB) 8.246 9.063

2 - Indicadores Sociais Internos Valor
% sobre 

FPB
% sobre 

RL
Valor

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Alimentação 1.395 16,92% 0,90% 1.377 15,19% 1,00%

Encargos sociais compulsórios 2.086 25,30% 1,35% 2.554 28,18% 1,85%

Previdência privada 985 11,95% 0,64% 106 1,17% 0,08%

Saúde 586 7,11% 0,38% 581 6,41% 0,42%

Segurança e saúde no trabalho 397 4,81% 0,26% 227 2,50% 0,16%

Educação 23 0,28% 0,01% 20 0,22% 0,01%

Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 92 1,12% 0,06% 33 0,36% 0,02%

Creches ou auxílio-creche 45 0,55% 0,03% 52 0,57% 0,04%

Participação nos lucros ou resultados 423 5,13% 0,27% 1.043 11,51% 0,84%

Outros 336 4,07% 0,22% 237 2,62% 0,17%

Total - Indicadores sociais internos 6.368 77,24% 4,12% 6.230 68,73% 4,59%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor
% sobre 

RO
% sobre 

RL
Valor

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Educação 153 1,21% 0,10% 123 2,49% 0,09%

Cultura 142 1,12% 0,09% 185 3,74% 0,13%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Outros 92 0,73% 0,06% 117 2,37% 0,08%

Total das contribuições para a sociedade 387 3,06% 0,25% 425 8,60% 0,30%

Tributos (excluídos encargos sociais) 80.537 635,15% 52,09% 70.174 1418,80% 50,96%

Total - Indicadores sociais externos 80.924 638,21% 52,34% 70.599 1427,40% 51,26%

4 - Indicadores Ambientais Valor
% sobre 

RO
% sobre 

RL
Valor

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa

4.789 37,77% 3,10% 4.425 89,47% 3,21%

Investimentos em programas e/ou projetos 
externos

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 4.789 37,77% 3,10% 4.425 89,47% 3,21%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
(  ) cumpre de 0 a 50% 

(X) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
(  ) cumpre de 0 a 50% 

(X) cumpre de 76 a 100%
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017

Nº de empregados(as) ao final do período 125 128

Nº de admissões durante o período 9 8

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 26 24

Nº de estagiários(as) 2 1

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 26 26

Nº de mulheres que trabalham na empresa 19 22

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 50,00% 37,50%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 21 19

% de cargos de chefia ocupados por 
negros(as)

0,00% 0,00%

Nº de portadores(as) de deficiência ou 
necessidades especiais

3 3

6 - Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2018 Metas 2019

Relação entre a maior e a menor remuneração 
na empresa

15,32 15,32

Número total de acidentes de trabalho 1 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram definidos por:

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências

(  )todos(as) empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(x) direção e gerências
(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  todos(as) + Cipa

(x) direção e gerências
(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  todos(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  )  não se  envolverá
(  )  seguirá as normas da OIT

(   )  incentivará e seguirá a OIT

(  ) não  se envolverá
(x) seguirá as normas da OIT

(  )  incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:
(  )  direção

(  )  direção e gerências
( )  todos(as) empregados(as)

(  )  direção
(  )  direção e gerências

( x) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não  são considerados
(  )  são  sugeridos
(  ) são  exigidos

(  ) não são considerados
(  ) são  sugeridos
(  ) são  exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  )  não se  envolve
(  )  apóia

(  )  organiza e incentiva

(  ) não se envolve
(  ) apóia

(  ) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empre-
sa 28.089

no Procon 
38

na
 justiça 95

na
 empresa 
26.685

no Procon 
80

na justiça 
110

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empre-
sa 99,64%

no Procon 
48%

na Justiça 
70%

na
 empresa 

100%

no P rocon  
   100%

na Justiça 
70%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2018: 133.306 Em 2017: 121.815

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
78% governo 7% colaborado-

res(as)  7% acionistas 
  8% terceiros 0% retido

79% governo 7% colaborado-
res(as)  4% acionistas 

  10% terceiros  0% retido
7 - Outras Informações 2018 2017

7) Investimentos sociais

7.1 - Programa Luz para Todos

  7.1.1 - Investimento da União  -  - 

  7.1.2 - Investimento do Estado - -

  7.1.3 - Investimento do Município - -

  7.1.4 - Investimento da Concessionária - -
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 
7.1.4)

- -

  7.2 - Programa de eficiência Energética 398 565
  7.3 - Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento

15 37

Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3) 413 602

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

Nota 2018 2017
Passivo
Circulante
Fornecedores 15 14.374 12.151
Encargos de dívida 16 64 560
Empréstimos e financiamentos 16 13.751 31.035
Impostos e contribuições sociais 17 2.168 2.486
Dividendos 1.289 1.289
Encargos setoriais 18 2.611 2.739
Obrigações estimadas 567 581
Instrumentos financeiros derivativos 27 784 6.759
Passivo financeiro setorial 9 1.546 4.039
Benefícios a empregados 28 167 158
Outras contas a pagar 4.154 5.393
Total do circulante 41.475 67.190

Não circulante
Fornecedores 15 658 116
Empréstimos e financiamentos 16 76.466 75.310
Impostos e contribuições sociais 17 1.008 790
Impostos e contribuições sociais diferidos 2.611 -
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 19 706 1.606
Encargos setoriais 18 1.317 805
Passivo financeiro setorial 9 759 1.060
Benefícios pós-emprego 28 978 726
Outras contas a pagar 616 513

Total do não circulante 85.119 80.926
Patrimônio líquido 
Capital social 20.1 63.343 63.343
Reservas de capital 20.2 11.268 11.248
Reservas de lucros 20.3 8.789 8.321
Dividendos adicionais propostos 20.5 1.898 3.867
Outros resultados abrangentes 20.6 744 90

Total do patrimônio líquido 86.042 86.869
Total do passivo e patrimônio líquido 212.636 234.985
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 21 154.599 137.700
Custo do serviço de energia elétrica 22 (123.926) (115.752)
Lucro bruto 30.673 21.948
Despesas gerais e administrativas 22 (12.212) (11.581)
Outras receitas 23 525 704
Outras despesas 23 (1.806) (3.052)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e impostos 17.180 8.019
Receita Financeira 24 5.549 8.399
Despesa Financeira 24 (10.049) (11.472)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (4.500) (3.073)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 12.680 4.946
Imposto de renda e contribuição social corrente 12 (380) 1.372
Imposto de renda e contribuição social diferido 12 (2.949) (891)
Lucro (prejuízo) do exercício 9.351 5.427
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária - R$ 25 310,50 180,20

Nota 2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício 9.351 5.427
Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado
 Outros resultados abrangentes 20.6 654 174
Total de outros resultados abrangentes do exercício 10.005 5.601

Nota 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício 9.351 5.427
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 12 3.329 (481)
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas 10.061 2.478
Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão 13 (117) (89)
Amortização e depreciação 22 8.039 7.674
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 22 473 462
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 22 (938) (1.063)
Marcação a mercado das dívidas 24 43 169
Marcação a mercado de derivativos 24 (56) (1.128)
Instrumentos financeiros derivativos 24 (5.491) 3.608
Perda na alienação de bens do intangível 23 753 2.189
Pagamento baseado em ações 20 -

Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias (3.540) (2.710)
(Aumento) de estoques (175) (57)
(Aumento) Diminuição de tributos a recuperar (1.046) 1.800
(Aumento) de depósitos e cauções vinculados (79) (5)
(Aumento) Diminuição de ativo financeiro setorial 9 (5.908) 4.776
(Aumento) de outros créditos 106 (3.222)

Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento (Diminuição) de fornecedores 2.478 (2.091)
Aumento (Diminuição) de impostos e contribuições sociais 1.309 (2.660)
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.394) (1.253)
(Diminuição) de obrigações estimadas (14) (55)
(Diminuição) Aumento de passivo financeiro setorial 9 (1.373) 2.265
Aumento de outras contas a pagar 298 738

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 16.129 16.772
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 7.273 2.567
Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção 14 e 31 (7.618) (5.663)
Alienação de bens imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em 
construção 13 e 14 1.004 2.245

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos 659 (851)
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos 16 14.930 62.587
Pagamentos de empréstimos - principal 16 (38.301) (41.176)
Pagamentos de empréstimos - juros 16 (5.959) (4.222)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (7.643) 37
Pagamentos de dividendos (10.852) (2.208)
Aumento de capital com subscrição de ações -

Caixa líquido consumido (gerado) nas atividades de financiamento (47.825) 15.018
Variação líquida do caixa (31.037) 30.939
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 5 42.814 11.875
Caixa mais equivalentes de caixa finais 5 11.777 42.814

Variação líquida do caixa (31.037) 30.939

Nota 2018 2017
Geração do valor adicionado:
Receitas
Receitas de vendas de energia elétrica e serviços 21 256.839 234.733
Outras receitas 23 525 704
Receitas relativas a construção de ativos próprios 21 e 24 6.877 6.394
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 22 (473) (462)

(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia vendida 106.825 98.068
Materiais e serviços de terceiros 11.305 11.817
Outros custos operacionais 10.113 10.893

128.243 120.778
Valor adicionado bruto 135.525 120.591
Amortização e depreciação 22 8.039 7.674
Valor adicionado líquido 127.486 112.917
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 5.820 8.898

Valor adicionado a distribuir 133.306 121.815
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta 6.429 5.132
Benefícios 2.361 2.501
FGTS 503 833

Impostos, taxas e contribuições
Federais 18.872 13.618
Estaduais 63.532 58.896
Municipais 225 214
Obrigações Intrassetoriais 21.899 23.455

Remuneração de capital de terceiros
Juros 10.078 11.485
Aluguéis 56 254

Remuneração de capitais próprios
Dividendos 20.5 6.985 1.289
Dividendos adicionais propostos 20.5 1.898 3.867
Reserva legal 20.3 468 271
Retenção de Lucros 20.4 - -

133.306 121.815

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Capital
social

Reservas de capital Reserva de Lucros Dividendos
 adicionais 
 propostos

Lucros
 acumulados

Outros
 resultados 

abrangentes

Recursos 
 destinados e futuro 
aumento de capital Total

Remuneração de 
 imobilizado em curso

Reserva 
especial de ágio

Outras reservas 
de capital

Retenção
 de lucros Legal

Saldos em 01 de janeiro de 2017 63.343 179 11.065 4 2.177 5.873 - - (84) - 82.557
Lucro do exercício - - - - - - - 5.427 - - 5.427
Proposta de destinação do lucro líquido: - - - - -
Reserva legal - - - - - 271 - (271) - - -
Dividendos - - - - - - - (1.289) - - (1.289)
Dividendos adicionais propostos - - - - - - 3.867 (3.867) - - -

Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos 20.6 - - - - - - - - 174 - 174
Saldos em 31 de dezembro de 2017 63.343 179 11.065 4 2.177 6.144 3.867 - 90 - 86.869
Pagamento dividendos adicionais (3.867) -
Programa de remuneração variável (ILP) - - - 20 - - - - - - 20
Lucro do exercício - - - - - - - 9.351 - - 9.351
Proposta de destinação do lucro líquido: -
Reserva legal - - - - - 468 - (468) - - -
Dividendos - - - - - - - (6.985) - - (6.985)
Dividendos adicionais propostos - - - - - - 1.898 (1.898) - - -

Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos 20.6 - - - - - - - - 654 - 654
Saldos em 31 dezembro de 2018 63.343 179 11.065 24 2.177 6.612 1.898 - 744 - 86.042

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A, (“Companhia ou Energisa NF”) - empresa integrante do 
Grupo Energisa - é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, que atua no município de Nova Friburgo no 
Estado do Rio de Janeiro, atendendo a 108.296 consumidores (informação fora do escopo dos auditores independen-
tes) A Companhia possui sede na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Contrato de concessão de 
distribuição de energia elétrica: A Companhia teve seu contrato de concessão vencido em 07 de julho de 2015 para 
o qual foi assinado em 09 de dezembro de 2015 o quinto termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 
07 de julho de 2045. O aditivo foi formalizado de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 
09 de dezembro de 2015, na Lei nº 12.783 de 11 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 e setembro de 2012 e 
no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015. O novo aditivo exigiu da Companhia atendimento aos seguintes critérios: 
I - Eficiência com relação à qualidade do serviço prestado; II - Eficiência com relação à gestão econômico-financeira; 
III - Racionalidade operacional e econômica; e IV - Modicidade tarifária. O alcance dos referidos indicadores será mo-
nitorado pelos Órgãos reguladores, podendo haver penalidades na eventualidade de não atingimentos dos mesmos. 
Com os novos aditivos que prorrogaram o prazo de concessão até 2045, o direito de imobilização a receber registrado 
pela Companhia como ativo financeiro até a assinatura do referido aditivo, foi transferido para o ativo intangível, para 
ser amortizado ao longo da vida útil dos limitado ao novo prazo de concessão. Para data base de 31 de dezembro de 
2018 a Companhia atingiu seus indicadores. O contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia 
elétrica contém cláusulas específicas que garantem o direito à indenização do valor residual dos bens vinculados ao 
serviço no final da concessão. Para efeito da reversão, consideram-se bens vinculados aqueles efetivamente utiliza-
dos na prestação do serviço. As obrigações da concessionária, previstas no contrato de concessão do serviço público 
de distribuição de energia elétrica são: I - Operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a 
eficiência do Serviço Regulado, a segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações e fornecer energia 
elétrica a consumidores localizados em sua área de concessão, nos níveis de qualidade e continuidade estabelecidos 
em legislação específica; II - Realizar as obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens, e 
operar a infraestrutura de forma a assegurar a regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade das ta-
rifas, em conformidade com as normas técnicas e legais específicas; III - Organizar e manter controle patrimonial dos 
bens e instalações vinculados à concessão e zelar por sua integridade providenciando que aqueles que, por razões 
de ordem técnica, sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico, estejam sempre adequadamente 
garantidos por seguro sendo vedado à concessionária alienar ou conceder em garantia tais bens sem a prévia e ex-
pressa autorização do agente regulador; IV - Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, previden-
ciária e regulatória, inclusive prestando contas aos consumidores; V - implementar medidas que objetivem o combate 
ao desperdício de energia, por meio de programas de redução de consumo de energia e inovações; VI - submeter 
à prévia aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) alterações nas posições acionárias que impli-
quem em mudanças de controle. Na hipótese de transferência de ações representativas do controle acionário, o novo 
controlador deverá assinar termo de anuência e submissão às cláusulas do contrato de concessão e às normas legais 
e regulamentares da concessão; e VII - manter o acervo documental auditável, em conformidade com as normas 
vigentes. A concessão poderá ser extinta pelo término do contrato, encampação do serviço, caducidade, rescisão, 
irregularidades ou falência da concessionária, podendo ser prorrogada, mediante requerimento da concessionária e a 
critério exclusivo do Poder Concedente - Ministério de Minas e Energia - MME. As informações referentes à revisão e 
aos reajustes tarifários, ativos e passivos financeiros setoriais (CVA), ativo financeiro indenizável da concessão, ativos 
vinculados à concessão e a receita de construção da infraestrutura, estão apresentadas nas notas explicativas nº 8, 
9, 13,14 e 21, respectivamente. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 
com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orienta-
ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobili-
ários (“CVM”) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board - IASB. A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do 
Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), quando estas 
não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis internacionais. A 
Administração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 
2014, na preparação das suas demonstrações financeiras de forma que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Companhia. A emissão 
das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 19 de março de 2019. 2.2. Moeda funcional e base 
de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens: (i) 
os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e (ii) Instrumentos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A preparação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça 
o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequen-
tes, podem diferir dessas estimativas. As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas incluem Consumidores e concessionárias 
(fornecimento de energia elétrica não faturada), Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa, 
Créditos tributários, Ativo financeiro indenizável da concessão, Imobilizado, Intangível, Ativo contratual - Infraestrutura 
em construção, Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais, Custo de energia elétrica comprada para revenda, 
Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos e Benefícios pós-emprego. 
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1. Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB 
- International Accounting Standards Board Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, ainda 
não adotadas pela Companhia:

Normas Descrição Aplicação obrigatória: períodos 
anuais com inicio em ou após

CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operação de arrendamento mercantil/ Leases 1º de janeiro de 2019
IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 10 e IAS 28 Venda ou Contribuição de Ativos entre um 
Investidor e sua Associada ou Joint Venture Adiado indefinidamente

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
A Companhia não adotou de forma antecipada tais alterações em suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2018. Os principais impactos da adoção das novas normas e interpretações vigentes a partir de 1º de janeiro de 
2019 são os seguintes: (i) CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento mercantil /IFRS 16- /Leases: O CPC 06 
(R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos 
e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, 
semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo o CPC 06 (R1) A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) 
e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de até 12 meses) Na data de início de um 
contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento e um 
ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso) 
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento 
e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do 
arrendamento na ocorrência de determinados eventos (como por exemplo uma mudança no prazo do arrendamento 
ou uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada 
para determinar tais pagamentos) Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor do passivo de arrendamento como 
um ajuste do ativo de direito de uso. A Companhia atua como arrendatária em contratos referente imóveis não residen-
ciais para a instalação de agências de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades 
comerciais e centros de distribuição. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no 
CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1) Os arrendadores continuarão a classi-
ficar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre 
dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a 
partir de 1º janeiro de 2019, exige que os arrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1) Transição: Como arrendatária, a Companhia poderá aplicar a norma utilizando uma: 
- Abordagem retrospectiva; ou - Abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais. A Compa-
nhia aplicou o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. 
Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2) será reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos 
lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. A Companhia espera 
que a adoção do CPC 06 (R2) não afete sua capacidade de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite 
máximo de alavancagem em empréstimos descritos na nota explicativa nº 16. Durante o exercício de 2018 a Compa-
nhia efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2) tendo apurado os valores como segue:
Impacto sobre o balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo
Direito de uso 706 -
Arrendamentos operacionais - 706
(ii) Outras alterações: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia: • Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 
e à IAS 28; • Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classificação e mensuração 
de determinadas transações com pagamento baseado em ações; • Transferências de Propriedade de Investimento 
(Alterações ao CPC 28 / IAS 40); • ICPC 21 / IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira e adiantamento; • ICPC 
22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda - Esta Interpretação esclarece como aplicar os 
requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o 
lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo ou passivo, 
aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não 
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta Interpretação. Companhia 
está avaliando os impactos da adoção dessa nova norma. Normas e interpretações revisadas já emitidas pelo 
CPC, adotadas pela Companhia a partir de 01 de janeiro de 2018: (i) CPC 47 - Receita de contratos com cliente/
IFRS 15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de receita, substituindo o CPC 30 Receitas, 
o CPC17 (R1) Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia adotou o CPC 47 usando o 
método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. Não aplicando os requerimentos 
exigidos pela norma para o período comparativo apresentado. A nova norma prevê que a Companhia reconheça as 
receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contrapresta-
ção à qual a Companhia espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser reconhecida 
de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões 
de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares são classificados pela norma 
como contraprestação variável. As novas exigências de divulgação trazem melhores informações aos usuários das 
demonstrações financeiras a entender a natureza, o montante, o momento e a incerteza em relação à receita e aos 
fluxos de caixa decorrentes de contratos com clientes. A Companhia realizou análise detalhada do impacto resultante 
da aplicação do CPC 47, incluindo a avaliação de cinco etapas para o reconhecimento e mensuração da receita, quais 
sejam: (i) identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes; (ii) identificar as obrigações presentes em cada 
tipo de contrato; (iii) determinar o preço de cada tipo de transação; (iv) alocar os preços as obrigações contidas em 
cada contrato; e (v) reconhecer a receita quando (ou a medida que) a Companhia satisfaz cada obrigação de contrato. 
As atividades de distribuição atualmente possuem as seguintes receitas: • Receita pelo fornecimento e suprimento de 
energia; • Receita pela disponibilidade da rede elétrica - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); • Receita 
de energia elétrica de curto prazo; • Receita de construção; e • Receita de CVA e outros itens financeiros. As distri-
buidoras de energia elétrica são avaliadas pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica 
para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos 
serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no 
aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI, sendo que, uma 
vez descumprido as concessionárias são obrigadas a ressarcir os clientes, por meio de desconto na fatura mensal 
de consumo de energia. Com base na análise efetuada dos impactos do CPC 47, a Companhia concluiu que não há 
impactos significativos sobre as receitas e ou a contabilização já atende aos requisitos da nova regra, exceto quanto 
o reconhecimento dos custos com os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, anteriormente registrados em despesas 
operacionais, para deduções a receita operacional. O CPC 47 determina ainda que a companhia só pode reconhecer 
os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em 
troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico 
de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as 
respectivas receitas reconhecidas. A seguir são apresentados os impactos de adoção do CPC47 no balanço patrimo-
nial e nas demonstrações de resultado em 31 de dezembro de 2018.
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Balanço Patrimonial
2018 

(apresentado) Ref Reclassificações

2018 
(Sem impacto do 

CPC47/IFRS15)
Ativo
Intangível 102.531 (a) (1.282) 101.249
Ativo contratual - infraestrutura em construção (1.282) (a) 1.282 -

Ativos não impactados 111.387 - 111.387
Total de Ativo circulante e não circulante 212.636 - 212.636
Adoção do CPC47 sobre as obras de construção e melhoria da infraestrutura do serviço público de distribuição de 
energia elétrica. 

Demonstração do Resultado
2018 

(apresentado) Ref Reclassificações

2018 
(Sem impacto do 

CPC47/IFRS15)
Receita líquida 154.599 (a) 194 154.793
Despesas operacionais e administrativas (12.212) (a) (194) (12.406)
Lucro líquido do exercício 9.351 - 9.351

Com a adoção do CPC 47 as multas regulatórias (DIC, FIC, DMIC e DRIC), passaram a ser reconhecidas como dedu-
ção às receitas. (ii) CPC 48 - Instrumentos Financeiros/IFRS 9: Classificação e Mensuração - ativos e passivos 
financeiros: De acordo com o CPC 48, há três principais categorias de classificação para os ativos financeiros: Custo 
amortizado (CA), Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e Valor justo por meio do resultado 
(VJR) Sendo eliminadas as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 mantidos até o vencimento, empréstimos e re-
cebíveis, mensurados pelo valor justo por meio de resultado e disponíveis para venda. Tal classificação é baseada, 
em duas condições: (i) o modelo de negócios da Companhia no qual o ativo é mantido; e (ii) seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor princi-
pal em aberto (Solely payments of principal and interest - SPPI). Em suma, os modelos de negócios são divididos em 
três categorias apresentados a seguir:

Modelo Contexto

1 - Manter para coletar somente 
fluxos de caixa contratuais 

Os que apresentam como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais, 
compostos somente de principal e juros, e cujo objetivo é o de carregar esse 
instrumento até o seu vencimento. As vendas são incidentais a este objetivo e 
espera-se que sejam insignificantes ou pouco frequentes.

2 - Manter tanto pelo recebimento 
de fluxos de caixa contratuais quanto 
pela venda de ativos financeiros

Aqueles que demonstram como característica a coleta de fluxos de caixa con-
tratuais de principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de 
vendê-los antes do seu vencimento.

3 - Demais Modelos de Negócio para 
os instrumentos financeiros Aqueles que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio - A Companhia avalia o objetivo do modelo de negócio considerando o melhor retrato 
da maneira como ela gerencia suas carteiras de ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa destes ativos 
são gerados unicamente pelo recebimento dos fluxos contratuais, pela venda dos mesmos ou por ambos. Caracte-
rísticas contratuais do fluxo de caixa - os fluxos de caixa contratuais cujos recebimentos são exclusivos de principal e 
de juros sobre o principal indicam um empréstimo básico em que as parcelas e o risco de crédito normalmente são os 
elementos mais significativos dos juros. As seguintes políticas contábeis aplicam-se as categorias de classificação e 
mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a custo amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A 
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidas 
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é registrado 
no resultado.

Ativos financeiros mensurados a VJR Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo 
juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendimentos de juros cal-
culados utilizando o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e 
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são re-
conhecidos em ORA. No reconhecimento inicial de um investimento em um 
instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, poderá optar 
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do in-
vestimento em ORA. Esta escolha é feita para cada investimento. No desreco-
nhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimoniais ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos 
como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líqui-
dos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de men-
suração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e passivos financeiros:

Classificação CPC 38/IAS 39 Classificação 
CPC 48/IFRS 9

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Consumidores e concessionárias Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Ativos financeiros setoriais Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Aplicações financeiras no mercado aberto e 
recursos vinculados Mantidos Até o Vencimento Custo Amortizado

Aplicações financeiras no mercado aberto e 
recursos vinculados

Mensurados pelo Valor Justo 
por meio do resultado VJR

Instrumentos Financeiros Derivativos Mensurados pelo Valor Justo 
por meio do resultado VJR

Ativo financeiro indenizável da concessão Disponíveis para venda VJR

Classificação CPC 38/IAS 39 Classificação 
CPC 48/IFRS 9

PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Fornecedores Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Empréstimos, financiamentos e encargos de 
dívidas Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Debêntures Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Passivos financeiros setoriais Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Instrumentos Financeiros Derivativos Mensurados pelo Valor Justo 
por meio do resultado VJR

Instrumentos Financeiros -MtM Mensurados pelo Valor Justo 
por meio do resultado VJR

Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros: O CPC48 substituiu a abordagem de perda in-
corrida do CPC38/IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se 
aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a 
VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). A Companhia adotou a aborda-
gem simplificada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência 
que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro. Estabelecendo uma matriz de cálculo baseado nas taxas de 
perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). É con-
siderado pela Companhia um ativo financeiro como inadimplente quando: •  É pouco provável que o credor pague in-
tegralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou 
•  O ativo financeiro está vencido conforme regras de recebíveis da Companhia. Um ativo financeiro possui “problemas 
de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro. Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabili-
zados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de recuperação. A 
Companhia não apurou impactos relevantes da aplicação do CPC 48 em suas demonstrações financeiras. 3.2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalentes de caixa 
- abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com cláusulas contratuais que permitem o resgate em até 90 dias 
da data de sua aquisição, pelas taxas contratadas, estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são 
utilizados na gestão das obrigações de curto prazo; b. Instrumentos financeiros e operações de “hedge”: 1. Ins-
trumentos financeiros: Prática contábil vigente a partir de 1º de janeiro de 2018: O CPC 48 simplificou o modelo 
de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias de mensuração: (i) a custo amortizado; (ii) 
a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e (iii) a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), 
dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. Quanto ao reconhecimento 
e mensuração de passivos financeiros, não houve alterações significativas em relação aos critérios atuais, com exce-
ção ao reconhecimento de mudanças de risco de crédito próprio em outros resultados abrangentes para aqueles 
passivos designados ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração 
- são classificados no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado ao seu valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de tran-
sação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos 
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro 
e do modelo de negócios para a gestão destes ativos financeiros.  Para que um ativo financeiro seja classificado e 
mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar 
fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada a nível de cada instrumento. As aquisições ou alienação de ativos financeiros que exigem 
a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado são reconhecidas na 
data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Um ativo fi-
nanceiro não é mais reconhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação no qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. 
Mensuração subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em ativos 
financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros 
designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acu-
mulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado. A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido 
dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa con-
tratuais, e os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financei-
ros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a 
redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado 
ou apresenta redução ao valor recuperável. Quanto aos instrumentos de dívida a Companhia avalia ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratuais do ativo 
financeiro derem origem, em determinadas datas especificas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pa-
gamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução 
ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que para os 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em 
outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconheci-
da em outros resultados abrangentes é reclassificada para resultado. Avaliação do modelo de negócio: A Companhia 
realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque 
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As infor-
mações consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos 
financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa 
por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Socieda-
de; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de 
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por 
exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 
(v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais 
vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transa-
ções que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 

reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos 
fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o valor custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os 
juros são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao 
valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de emprés-
timos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamen-
tos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia 
mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer 
essa avaliação, é considerado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os 
termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 
os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos, baseados na performance de 
um ativo. A Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa - (PPECLD) - constituída em bases 
consideradas suficientes para fazer face as prováveis perdas na realização dos créditos, cuja recuperação seja con-
siderada improvável; O cálculo da provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa, baseia-se nas 
taxas de perdas históricas observadas pela Companhia. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas 
após esgotadas todas as ações de cobrança administrativas observando os valores e prazos definidos pela legislação 
fiscal em vigor. Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 
31 de dezembro de 2018, compreendem empréstimos, financiamentos e debêntures, saldos a pagar a fornecedores 
e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos financeiros são classificados, no reco-
nhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, contas 
a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. 
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo 
financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis 
à emissão do passivo financeiro. Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como segue: 
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorri-
dos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contrata-
dos pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. 
Derivativos embutidos separados também são classificados como mantidos para negociação a menos que sejam 
designados como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos 
na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 
do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. 
A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Empréstimos e recebíveis
- Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensu-
rados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de 
juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas 
ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros 
efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica a 
empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo financeiro 
é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liqui-
dada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em 
termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal 
troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passi-
vo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Compensação de 
instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liqui-
dá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros deriva-
tivos: As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Companhia, resumem-se em “Swap”, 
que visa exclusivamente à proteção contra riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial, aquisição 
de bens para o ativo intangível e ativo imobilizado, além dos fluxos de caixa dos aportes de capital nas controladas 
projetados em moedas estrangeiras. São mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resul-
tado do exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de “hedge” de fluxo de caixa, cujas variações no 
valor justo são reconhecidas em “outros resultados abrangente” no patrimônio líquido.  O valor justo dos instrumentos 
financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de 
modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e 
seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. 2. Instrumentos financeiros derivativos 
e contabilidade de hedge: A Companhia designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com variação 
cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de valor justo. No início da relação de “hedge”, a Companhia 
documenta a relação entre o instrumento de “hedge” e o item objeto de “hedge” de acordo com os objetivos da gestão 
de riscos e estratégia financeira. Adicionalmente, no início do “hedge” e de maneira continuada, a Companhia docu-
menta se o instrumento de “hedge” usado é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor justo ou fluxo 
de caixa do item objeto de “hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. A nota explicativa nº 27, traz mais detalhes 
sobre o valor justo dos instrumentos derivativos utilizados para fins de “hedge”. “Hedge” de valor justo: “hedge” de 
exposição às alterações no valor justo de ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido, ou 
de parte identificada de tal ativo, passivo ou compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e possa afe-
tar o resultado. Mudanças no valor justo dos derivativos designados e qualificados como “hedge” de valor justo são 
registradas no resultado juntamente com quaisquer mudanças no valor justo dos itens objetos de “hedge” atribuíveis 
ao risco protegido. A contabilização do “hedge accounting” é descontinuada prospectivamente quando a Companhia 
cancela a relação de “hedge”, o instrumento de “hedge” vence ou é vendido, rescindido ou executado, ou quando não 
se qualifica mais como contabilização de “hedge”. O ajuste ao valor justo do item objeto de “hedge”, oriundo do risco 
de “hedge”, é registrado no resultado a partir desta data. Antes de 1º de janeiro de 2018 a documentação inclui a 
identificação do instrumento de hedge, a posição ou transação coberta, a natureza do risco a ser coberto e a forma 
como a entidade avalia a efetividade do instrumento de hedge na compensação da exposição a alterações no valor 
justo ou nos fluxos de caixa do item protegido atribuíveis ao risco coberto. Espera-se que o hedge seja altamente 
eficaz para compensar alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto e que seja avaliado 
em base contínua e efetivamente determinado como tendo sido altamente eficaz durante todos os períodos das de-
monstrações financeiras para o qual o hedge foi designado. A partir de 1º de janeiro de 2018, a documentação inclui 
a identificação do instrumento de hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo protegido e de como 
a entidade avalia se a relação de proteção atende os requisitos de efetividade de hedge (incluindo sua análise das 
fontes de inefetividade de hedge e como determinar o índice de hedge) Um relacionamento de hedge se qualifica para 
contabilidade de hedge se atender todos os seguintes requisitos de efetividade: • Existe relação econômica entre o 
item protegido e o instrumento de hedge. • O efeito de risco de crédito não influencia as alterações no valor que resul-
tam desta relação econômica. • O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que aquele resultante da quan-
tidade do item protegido que a entidade efetivamente protege e a quantidade do instrumento de hedge que a entidade 
efetivamente utiliza para proteger esta quantidade de item protegido. Os hedges que atendem a todos os critérios de 
qualificação para contabilidade de hedge são registrados conforme descrito abaixo: Hedges de valor justo: a mudança 
no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. A 
mudança no valor justo do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é registrada como parte do valor contábil 
do item protegido e é também reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. Para hedges de 
valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer ajuste ao valor contábil é amortizado por 
meio do resultado durante o prazo remanescente do hedge, utilizando o método da taxa de juros efetiva. A amortiza-
ção da taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido 
deixar de ser ajustado por alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. Se o item objeto de hedge for 
desreconhecido, o valor justo não amortizado é reconhecido imediatamente no resultado. Quando um compromisso 
firme não reconhecido é designado como um item protegido, a mudança acumulada subsequente no valor justo do 
compromisso firme atribuível ao risco protegido é reconhecida como um ativo ou passivo com reconhecimento do 
ganho ou perda correspondente no resultado; c. Consumidores e concessionárias - Englobam o fornecimento de 
energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa reconhecida pelo regime de competência, 
até o encerramento das demonstrações financeiras. A Companhia também apresenta nesta rubrica os valores rene-
gociados e a estimativa para Provisões para perdas esperadas de Créditos de Liquidação Duvidosa - PPECLD. d.
Estoques - estão valorizados ao custo médio da aquisição e não excedem os seus custos de aquisição ou seus valo-
res de realização; e. Ativos e passivos financeiros setoriais (CVA) - referem-se aos ativos e passivos decorrentes 
das diferenças temporárias entre os custos homologados da Parcela A e outros componentes financeiros, que são 
incluídos nas tarifas no início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de 
vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos homologados e 
incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologa-
dos são superiores aos custos incorridos. Esses valores são efetivamente liquidados por ocasião dos próximos perío-
dos tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sidos re-
cuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção por qualquer motivo da concessão. 
Considerando-se que o contrato de concessão da Companhia foi atualizado em dezembro de 2014, para inclusão da 
base de indenização dos saldos remanescentes de diferenças temporárias entre os valores homologados e incluídos 
nas tarifas vigentes e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência, e considerando a 
orientação técnica OCPC-08 (Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil-Financei-
ros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos de acordo com as Normas Brasileiras e Inter-
nacionais de Contabilidade) A Companhia passou a ter um direito ou obrigação incondicional de receber ou entregar 
caixa ou outro instrumento financeiro ao Poder Concedente e, portanto, passou a registrar os valores dentro de seus 
respectivos períodos de competência. Esses ativos e passivos estão detalhados na nota explicativa nº 9; f. Ativo fi-
nanceiro indenizável da concessão - corresponde aos contratos de concessão do serviço público de distribuição de 
energia elétrica firmado entre o Poder concedente e a Companhia, no qual estabelecem e determinam para o segmen-
to de distribuição de energia elétrica que a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público 
que não será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro ou 
outro ativo financeiro do poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Os contratos de 
concessão das distribuidoras de energia elétrica que indica que ao final da concessão os ativos vinculados a infraes-
trutura serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que o preço praticado é regu-
lado através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A e B e das revisões tarifá-
rias periódicas para cobrir os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital investido. Dispondo a 
parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão classifica-
da como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do 
poder concedente. As características do contrato de concessão fornecem a Administração base para entendimento de 
que as condições para aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (IFRIC 12) - Contratos de Concessão para as 
Distribuidoras, esta atendido de forma a refletir o negócio de distribuição de energia elétrica. Os ativos financeiros 
relacionados ao contrato da concessão são classificados e mensurados a valor justo por meio de resultado, onde, para 
o segmento de distribuição, foram valorizados com base na BRR - Base de Remuneração Regulatória, conceito de 
valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras. Bem 
como, é reconhecido  a remuneração da parcela dos ativos que compõe a base de remuneração, inclusive da parcela 
ainda não homologada pela ANEEL, sendo que esta última é calculada com base em estimativas, considerando, além 
do IPCA, uma expectativa de glosas baseado na experiência da Administração e no histórico de glosas em homolo-
gações anteriores, o que reflete a melhor estimativa de valor justo do ativo. A Companhia contabiliza a atualização do 
ativo financeiro indenizável da concessão no grupo de receitas operacionais por refletir com mais propriedade o mo-
delo de seu negócio de distribuição de energia elétrica e melhor apresentar sua posição patrimonial e o seu desem-
penho, corroborado parágrafo 23 do OCPC 05 - Contrato de Concessão. Esses ativos estão detalhados na nota expli-
cativa nº 13. g. Investimentos - estão contabilizados ao custo de aquisição, líquido de provisão para perdas, quando 
aplicável; h. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depre-
ciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O custo in-
clui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Com-
panhia inclui: •  O custo de materiais e mão de obra direta; •  Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em 
condições necessárias para que sejam capazes de operar na sua plenitude; •  Os custos de desmontagem e de res-
tauração do local onde estes ativos estão localizados; e •  Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando 
partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes 
principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os 
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas 
operacionais na demonstração do resultado do exercício. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados 
pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente e/ou de 
acordo com o prazo de concessão/autorização (nota explicativa nº 14); i. Intangível - contrato de concessão: repre-
senta a infraestrutura operada pela Companhia na prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. 
Amortização: A amortização está baseada no padrão de consumo dos benefícios esperados durante o prazo da con-
cessão; j. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - O ativo contratual é o direito à contraprestação em 
troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado pelo CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente, os bens vinculados à concessão em construção, registrados de acordo com o escopo do ICPC 01 (R1) - Con-
tratos da Concessão (“ICPC 01”), devem ser classificados como ativo contratual em face da Companhia ter o direito 
de cobrar pelos serviços prestados aos consumidores dos serviços públicos ou receber dinheiro ou outro ativo finan-
ceiro, pela reversão da infraestrutura do serviço público, apenas após a transferência dos bens em construção (ativo 
contratual) para intangível da concessão, onde a natureza da remuneração paga pelo Poder Concedente ao conces-
sionário ser determinada de acordo com os termos do contrato de concessão. Desta forma, dado que independe de 
sua remuneração via tarifa (intangível) ou liquidação subsequente (ativo financeiro), os ativos contratuais em constru-
ção ou de melhorias no montante de R$(2.343), registrados em 31 de dezembro de 2017 sob o escopo do ICPC 01 
(R1) na rubrica de ativo intangível da concessão foram reclassificados para a rubrica de ativo contratual (vide nota 
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explicativa nº 14), reclassificado em 01 de janeiro de 2018 de acordo com o CPC 47; k. Juros e encargos financeiros 
- são capitalizados nas obras em curso com base na taxa média efetiva de captação; l. Redução a valor recuperável: 
Ativo não financeiro: A Administração da Companhia, revisa o valor contábil líquido de seus ativos tangíveis e intan-
gíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas 
para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. 
Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa 
perda.  Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o 
montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável 
e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às unidades geradoras de caixa in-
dividuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consisten-
te possa ser identificada. Para fins de avaliação do valor recuperável dos ativos através do valor em uso, utiliza-se o 
menor grupo de ativos para o qual existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (unidades geradoras de caixa 
- UGC) Uma perda é reconhecida na demonstração do resultado, pelo montante em que o valor contábil do ativo ul-
trapasse seu valor recuperável. Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida é revertida caso tiver 
ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para determinar o valor recuperável do ativo ou UGCs, desde 
quando a última perda do valor recuperável foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo 
não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, se ne-
nhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhecida no ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reco-
nhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os seguintes critérios são aplicados na avaliação do valor 
recuperável dos seguintes ativos: • Ativos intangíveis: os ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em 
relação a perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerramento do exercício, individualmente 
ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as circunstâncias indicarem perda por desva-
lorização do valor contábil. • Avaliação do valor em uso: as principais premissas usadas na estimativa do valor em 
uso são: (i) Receitas - as receitas são projetadas considerando o crescimento da base de clientes, a evolução das 
receitas do mercado e a participação da Companhia neste mercado; (ii) Custos e despesas operacionais - os custos 
e despesas variáveis são projetados de acordo com a dinâmica da base de clientes, e os custos fixos são projetados 
em linha com o desempenho histórico da Companhia, bem como com o crescimento histórico das receitas; e (iii) In-
vestimentos de capital - os investimentos em bens de capital são estimados considerando a infraestrutura tecnoló-
gica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos serviços. As premissas principais são fundamentadas com 
base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Companhia, nas premissas macroeconômicas e são 
documentadas e aprovadas pela Administração. Os testes de recuperação dos ativos imobilizados e intangíveis da 
Companhia não resultaram na necessidade de reconhecimento de perdas para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017, em face de que o valor recuperável excede o seu valor contábil na data da avaliação; m. Emprés-
timos e financiamentos - São demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e são subsequen-
temente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo valor justo através 
do resultado do exercício; n. Derivativos - a Companhia detém instrumentos financeiros derivativos para proteger 
riscos relativos a moedas estrangeiras e de taxa de juros. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconheci-
mento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado. Suas 
características estão demonstradas na nota explicativa nº 27; o. Imposto de renda e contribuição social - a despe-
sa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda corrente e diferido. O imposto dife-
rido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em resultados abrangentes no 
patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativo 
e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto de renda foi 
calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$ 240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%. Embora os ativos e os passivos fiscais correntes 
sejam reconhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balanço patrimonial está sujeita aos critérios 
similares àqueles estabelecidos para os instrumentos financeiros. A entidade tem normalmente o direito legalmente 
executável de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo fiscal corrente quando eles se relacionarem com 
tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a entidade faça 
ou receba um único pagamento líquido. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a 
cada data de fechamento e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável; p. Provisões - 
uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos relacionados a 
causas judiciais estão provisionados por valores julgados suficientes pelos administradores e assessores jurídicos 
para fazer face aos desfechos desfavoráveis; q. Ajuste a valor presente - determinados títulos a receber são ajusta-
dos ao valor presente com base em taxas de juros específicas, que refletem a natureza desses ativos no que tange a 
prazo, risco, moeda, condição de recebimento, nas datas das respectivas transações; r. Dividendos - os dividendos 
declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o exercício contábil a que se refere 
as demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no 
patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; s. Receita - as receitas são 
reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de competência. Uma receita não é reconhecida se há uma incer-
teza significativa na sua realização. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, restituições, créditos, conces-
sões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares. A receita operacional é 
composta pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de construção e outras 
receitas relacionadas a outros serviços prestados pela Companhia. O reconhecimento da receita dos serviços de 
distribuição de energia elétrica é realizado mensal com emissão das faturas de contas de energia elétrica conforme 
prevê o calendário de medição. A receita não faturada apurada em base estimada, até a data do balanço, reconhecida 
pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da última leitura e 
a data do encerramento do mês. A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou 
melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. Os registros das 
operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com 
informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração. A Companhia aplicou inicialmente o 
CPC 47 / IFRS 15 a partir de 1o de janeiro de 2018, onde as informações adicionais sobre os impactos da adoção das 
novas políticas contábeis se encontram refletidas na nota explicativa 3.1; t. Benefícios pós-emprego - plano de su-
plementação de aposentadoria e pensão - a obrigação líquida da Companhia quanto ao plano de benefícios previden-
ciários na modalidade Benefício Definido (BD) é calculada individualmente através da estimativa do valor do benefício 
futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos anterio-
res, descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os valores justos 
de quaisquer ativos dos planos são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida e cujas datas de vencimento se aproximem das condi-
ções das obrigações da Companhia e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expecta-
tiva de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado através do método de crédito 
unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer 
custos de serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de 
reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos bene-
fícios econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer 
plano. Um benefício econômico está disponível se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos 
passivos do plano. A Companhia patrocina, plano de assistência médica e hospitalar aos colaboradores que efetuam 
contribuição fixa para o plano, em atendimento a Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde) Conforme previsão dos artigos 30º e 31º da Lei, será garantido o direito à extensão do plano de 
assistência médica no qual o participante tenha direito enquanto empregado ativo. • Os ganhos e perdas atuariais são 
contabilizados diretamente em outros resultados abrangentes, diretamente no patrimônio líquido; u. Demais ativos e 
passivos (circulante e não circulante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos incorridos até a data do 
balanço; e v. Demonstração do valor adicionado - preparada com base em informações obtidas dos registros con-
tábeis, de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada 
pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação 
societária brasileira, como parte suplementar às demonstrações financeiras.
4. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Um segmento operacional é um componente que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas 
e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da 
Companhia. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela Administração para 
decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual estão 
disponíveis nas demonstrações financeiras. Os resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem 
itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. A Com-
panhia atua somente no segmento de distribuição de energia elétrica no município de Nova Friburgo no Estado do 
Rio de Janeiro sendo este o seu único segmento reportável e, sua demonstração de resultado reflete essa atividade.
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO 
ABERTO E RECURSOS VINCULADOS.
5.1 Caixa e equivalentes de caixa (avaliados ao valor justo por meio do resultado): A carteira de aplicações 
financeiras é constituída por Operações Compromissadas. A rentabilidade média ponderada da carteira em 31 de 
dezembro de 2018 equivale a 102,5% do CDI (101,30% do CDI em 2017).

Descrição 2018 2017
Caixa e depósitos bancários à vista 2.699 1.049
Aplicações financeiras de liquidez imediata: 9.078 41.765

Certificado de Depósito Bancário (CDB) - 215
Compromissada 9.078 41.550

Total de caixa e equivalentes de caixa - circulante 11.777 42.814
5.2 Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (avaliadas ao valor justo por meio do resultado): A
carteira de aplicações financeiras é formada, principalmente, por Fundos de Investimentos Exclusivos, compostos 
por diversos ativos visando melhor rentabilidade com o menor nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos 
públicos, operações compromissadas, debêntures, entre outros. A rentabilidade média ponderada da carteira em 31 
de dezembro de 2018 equivale a 101,4% do CDI (102,79% do CDI em 2017).
Descrição 2018 2017
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 20.871 25.466
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 320 214
Fundo de Investimento (1) 2 8.638
Fundo de Investimentos Exclusivos (2) 20.097 16.614
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 72 222
 Cédula de Crédito Bancário (CCB) 24 82
 Debêntures - 2.376
 Compromissadas 1.937 226
 Títulos Públicos 6.966 529
 Fundo de Renda Fixa 5.039 3.409
 Letra Financeira do Tesouro (LFT) 4.127 1.877
 Letra Financeira (LF) 808 7.851
 Letra Financeira Subordinada (LFS) - 42
 Letra Financeira (LTN) 297 -
 Nota do Tesouro Nacional (NTNB) 827 -

Fundo de investimento em direitos creditórios-FIDC (3) 452 -
Mantidas até o vencimento - 389
Fundo de investimento em direitos creditórios-FIDC (3) - 389

Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (4) 20.871 25.855
Circulante 20.419 25.466
Não Circulante 452 389

(1) Fundo de Investimento - E classificado como Renda Fixa e é remunerado a 51,4% do CDI. (2) Fundo de investi-
mentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, CCB, Debêntures, Compromissadas, Fundos de Renda Fixa, Fundos 
de Credito, Títulos Públicos, LFT,LF, LTN e NTNB são remuneradas 101,5% do CDI Fundo FI Energisa e 101,3% do 
CDI Fundo Zona da Mata. (3) Fundo de investimentos em direitos creditórios - FIDC Energisa 2008 com vencimento 
em 29/12/2020. (4) Inclui R$ 773 (R$ 970 em 2017) referente a recursos vinculados a empréstimos, conselho consu-
midor e bloqueios judiciais. 
6. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estima-
tiva reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da 
última leitura e a data do encerramento das demonstrações financeiras.

Saldos a vencer Saldos vencidos

PPECLD
(4)

Total

Até 60 
dias

Mais de 
60 dias

Até 90 
dias

91 a 180 
dias

181 a 
360 dias

há mais 
de 360 

dias 2018 2017
Valores correntes: 
Residencial 6.442 - 3.090 174 9 4 (187) 9.532 8.803
Industrial 1.482 - 216 4 11 64 (64) 1.713 2.268
Comercial 4.144 - 532 81 - 32 (32) 4.757 4.318
Rural 121 - 83 5 - - - 209 195
Poder público 528 - 222 49 8 - - 807 880
Iluminação pública 897 - - - - - - 897 934
Serviço público 715 - - - - - - 715 578
Fornecimento não faturado 7.901 - - - - - - 7.901 5.617
Arrecadação Processo  
 Classificação 1.696 - - - - - - 1.696 1.753
Valores renegociados:
Residencial 140 185 95 25 37 319 (408) 393 341
Industrial 250 67 1 - - 143 (144) 317 285
Comercial 149 79 21 - 5 108 (113) 249 186
Rural - - - - - 11 (11) - 17
Poder público 9 0- - - - - - 9 0-
Iluminação Pública 1 - - - - - - 1 -
Serviço público 1 1 - - - - - 2 -
(-) Ajuste valor Presente (1) (7) (30) - - - - - (37) (32)
Subtotal 24.550 302 4.260 338 70 681 (959) 29.242 26.143
Suprimento Energia - Moeda 
Nacional (2) - - - - - 302 - 302 302
Outros (3) 1 - 218 41 - 1.701 (1) 1.960 1.997
Total 24.551 302 4.478 379 70 2.684 (960) 31.504 28.442
Circulante 30.109 27.397
Não Circulante 1.395 1.045
(1) Ajuste a valor presente: calculado para os contratos renegociados sem a incidência de juros e/ou para aqueles com 
taxa de juros de IPCA ou IGPM. Para o desconto a valor presente foi utilizado a taxa média anual de CDI 6,40% a.a. 
(6,99% a.a. em 2017). (2) Inclui R$302 (R$302 em 2017) referente a energia vendida na Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE vinculadas a liminares de dezembro de 2002. (3) Inclui serviços taxados e outros valores a 
receber de consumidores, sendo maior impacto o parcelamento com o Estado do Rio de Janeiro. Acordo firmado pela 
Companhia com o Estado do Rio de Janeiro, Processo E04/079/3921/16, em que os valores a receber referente ao 
fornecimento de energia elétrica que se encontravam pendentes de recebimentos no montante de R$28 (R$812 em 
2017), fosse compensado com os valores de ICMS a recolher em 29 parcelas mensais, sem incidência de juros. Em 
31 de dezembro de 2018 o saldo a compensar é de R$44 (R$869 em 2017), iniciou-se em 31 de dezembro de 2018 
o parcelamento no montante de R$588. A Companhia também possui o valor R$649 (R$434 em 2017) referente ao 
ICMS incidente sobre a disponibilização da rede de distribuição e transmissão aos consumidores livres, suspenso por 
liminares em contrapartida tem o mesmo valor contabilizado na rubrica de ICMS em tributos e contribuições sociais no 
passivo não circulante. (4) Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa - foi constituída em 
bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos. A Companhia adotou 
o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 e a avaliação efetuada não indica alterações 
relevantes na provisão.
Segue movimentação das provisões:

2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 1.017 975
Provisões constituídas no exercício 473 462
Baixas de contas de energia elétrica - incobráveis (386) (420)
Saldo final - 2018 e 2017 1.104 1.017
Alocação:
Consumidores e concessionárias 960 854
Outros créditos a receber 144 163

7. TRIBUTOS A RECUPERAR
2018 2017

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS 6.274 6.736
Imposto de renda retido na fonte - IRRF - 139
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 4.835 3.548

Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 950 629
Contribuições ao PIS e a COFINS 2.454 2.419
Outros 4 -
Total 14.517 13.471
Circulante 10.160 9.219
Não circulante 4.357 4.252
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, ICMS 
sobre aquisição de bens para o ativo intangível/imobilizado e/ou recolhimentos de impostos e contribuições efetuados 
a maior, que serão recuperados ou compensados com apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo 
com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
8. REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA E OUTROS ASSUNTOS REGULATÓRIOS
8.1. Reajuste tarifário: Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária 
será dividida em duas parcelas: Parcela A (composta pelos custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos operacio-
nais eficientes e custos de capital) O reajuste tarifário anual tem o objetivo de repassar os custos não gerenciáveis 
e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.400, de 12 
de junho de 2018, aprovou o reajuste tarifário da Companhia, em vigor a partir de 22 de junho de 2018, cujo impacto 
tarifário médio percebido pelos consumidores foi de um acréscimo de 13,95%. 8.2. Revisão tarifária: A revisão ta-
rifária periódica ocorre a cada 4 anos. Neste processo, a ANEEL procede ao recálculo das tarifas, considerando as 
alterações na estrutura de custos e mercado da concessionária, estimulando a eficiência e a modicidade das tarifas. 
Os reajustes e as revisões são mecanismos de atualização tarifária, ambos previstos no contrato de concessão. A 
Concessionária também pode solicitar uma revisão extraordinária sempre que algum evento provoque significativo 
desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.091 de 21 de 
junho de 2016, aprovou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia com reajuste médio percebido 
pelos consumidores de 8,86%, aplicados desde de 22 de junho de 2016. 8.3. Bandeiras tarifárias: A partir de 2015, 
as contas de energia passaram a trazer o sistema de Bandeiras Tarifárias. As Bandeiras Tarifárias têm como finali-
dade sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, 
por meio da cobrança de valor adicional à Tarifa de Energia - TE. O sistema de Bandeiras Tarifárias é representado 
por: Bandeira Tarifária Verde; Bandeira Tarifária Amarela; Bandeira Tarifária Vermelha, segregada em Patamar 1 e 2. 
A Bandeira Tarifária Verde indica condições favoráveis de geração de energia, não implicando acréscimo tarifário. A 
Bandeira Tarifária Amarela indica condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$2,00 para 
cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de novembro de 2017 o acréscimo da tarifa passou a ser 
de R$1,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). A Bandeira Tarifária Vermelha indica condições ainda mais custosas 
de geração. Essa bandeira é dividida em dois patamares, quais sejam: Patamar 1: com a aplicação de uma tarifa de 
R$3,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês; Patamar 2: com aplicação de uma tarifa de R$3,50 
para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de novembro de 2017 o acréscimo da tarifa passou a 
ser de R$5,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). A Resolução Homologatória n°2.203/2017, com vigência a partir 
de fevereiro/2017, homologou os valores de Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha, mencionadas anteriormente. 
Após a finalização da Audiência Pública AP nº 61/2017 a ANEEL aprovou a alteração dos valores das Bandeiras 
Tarifárias Amarela e Vermelha - Patamar 2. Em 2018 e 2017 as bandeiras tarifárias vigoraram da seguinte forma: 

2018 2017
Janeiro Verde Verde
Fevereiro Verde Verde
Março Verde Amarela
Abril Verde Vermelha Patamar 1
Maio Amarela Vermelha Patamar 1
Junho Vermelha Patamar 2 Verde
Julho Vermelha Patamar 2 Amarela
Agosto Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 1
Setembro Vermelha Patamar 2 Amarela
Outubro Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 2
Novembro Amarela Vermelha Patamar 2
Dezembro Verde Vermelha Patamar 1

9. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS (CVA)
Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados pela Parcela 
A e outros componentes financeiros, que são incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles efetivamente 
incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Os valores são realizados quando do início da vigência de outros 
períodos tarifários ou extinção de concessão com saldos apurados e não recuperados, os quais serão incluídos na 
base de indenização. Os valores reconhecidos de ativos e passivos financeiros setoriais tiveram a contrapartida a 
receita de venda de bens e serviços. Os aditivos contratuais emitidos pela ANEEL, veem garantir que os valores de 
CVA e outros itens financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão. A 
Companhia contabilizou as variações destes custos como ativos e passivos financeiros setoriais, conforme demons-
trado a seguir:

Ativos
financeiros setoriais

Saldo
em

2017

Receita
Operacional

Resultado
financeiro

Transfe-
rência

Saldo
em

2018

Valores
em

Amorti-
zação

Valo-
res em 
Consti-
tuição

Circu-
lante

Não
Circu-
lanteAdição

Amorti-
zação

Remu-
neração

Itens da Parcela A (i) 
 Energia elétrica comprada  
 para revenda 4.050 6.576 (4.487) 138 - 6.277 1.700 4.577 4.103 2.174
 Programa Incentivo Fontes
 Alternativas de Energia -  
 PROINFA - 62 (24) 3 (10) 31 31 - 31 -
 Conta de Desenvolvimento  
 Energético - CDE - 2.082 77 28 (306) 1.881 41 1.840 1.008 873

Componentes financeiros 
Neutralidade da Parcela A (ii) - 1.026 - - (959) 67 - 67 35 32
Saldo a Compensar 119 (2) 110 135 (219) 143 100 43 122 21
 CUSD 1.030 2.292 (1.804) 16 - 1.534 1.025 509 1.292 242
 Outros itens financeiros (iv) - - - - - - - - - -

Total Ativo 5.199 12.036 (6.128) 320 (1.494) 9.933 2.897 7.036 6.591 3.342

Passivos
financeiros setoriais

Saldo
em

2017

Receita
Operacional

Resultado
financeiro

Trans-
ferência

Saldo
em

2018

Valores
em

Amorti-
zação

Valo-
res em 
Consti-
tuição

Circu-
lante

Não
Cir-
cu-

lanteAdição
Amor-

tização
Remu-

neração
Itens da Parcela A (i) 
 Energia elétrica comprada 
para revenda - - - - - - - - - -

 Programa Incentivo Fontes 
Alternativas de Energia - 
PROINFA 78 - (68) - (10) - - - - -

 Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE 1.753 (571) (883) 7 (306) - - - - -

Componentes financeiros 
Neutralidade da Parcela A (ii) 1.182 1.659 (1.100) 49 (959) 831 831 - 831 -
 Devoluções Tarifárias (v) 230 745 (238) 21 - 758 - 758 - 758
 Saldo a Compensar (iii) 1.794 3 (1.574) (4) (219) - - - - -
 Outros itens financeiros (iv) 62 1.505 (851) - - 716 714 2 715 1

Total Passivo 5.099 3.341 (4.714) 73 (1.494) 2.305 1.545 760 1.546 759
Saldo líquido 100 8.695 (1.414) 247 - 7.628 1.352 6.276 5.045 2.583
(i) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A - CVA: A Portaria Interministerial dos Ministros 
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002, estabeleceu a Conta de Compensação 
de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - CVA, com o propósito de registrar as variações de custos, negati-
vas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previstos nos contratos de 
concessão de distribuição de energia elétrica. Estas variações são apuradas por meio da diferença entre os gastos 
efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. 
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Os valores considerados na CVA são atualizados monetariamente com base na taxa SELIC. (ii) Neutralidade da 
Parcela A: Refere-se à neutralidade dos encargos setoriais na tarifa, apurando as diferenças mensais entre os valores 
faturados e os valores inseridos nas tarifas. (iii) Saldo a Compensar da CVA do ciclo anterior: Conforme previsto 
no § 4° do artigo 3° da Portaria Interministerial MME/MF n° 25/2002, verifica-se se o saldo da CVA em processamento 
considerado no processo tarifário foi efetivamente compensado, levando-se em conta as variações ocorridas entre o 
mercado de energia elétrica utilizado na definição daquele processo tarifário e o mercado verificado nos 12 meses da 
compensação, bem como a diferença entre a taxa de juros projetada e a taxa de juros SELIC verificada. (iv) Outros 
itens financeiros: Considera-se os demais itens financeiros de característica não recorrentes e específico das distri-
buidoras, tais como: Reversão do Financeiro RTE2015, Diferencial Eletronuclear, Repasse de Compensação DIC/FIC, 
etc. A partir de maio de 2018 a Companhia reconheceu na rubrica Outros Itens Financeiros, o montante de R$1.504 
incluído na coluna “adição”, referente ao ressarcimento de recursos pagos pelas concessionárias de serviços públicos 
de distribuição de energia elétrica (Lei nº 12.111 de 09 de dezembro de 2009), conforme consta do Oficio Circular 
210/2018-SFF/ANEEL, que serão devolvidos aos consumidores a partir de junho de 2018, data da revisão tarifária, no 
montante de R$1.504 com ajuste monetário. (v) Devoluções Tarifárias: Referem-se às receitas de ultrapassagem 
de demanda e excedentes de reativos auferidas a partir do 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (4CRTP), iniciado 
a partir de janeiro/2016, atualizadas mensalmente com aplicação da variação do IPCA e serão amortizadas a partir do 
início do 5º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (5CRTP) 
10. OUTROS CRÉDITOS

2018 2017
Subvenção Baixa Renda (1) 333 299
Ordens de serviço em curso - PEE e P&D 695 417
Ordens de alienaçã e desativação em curso (165) 3
Adiantamentos 826 689
Subvenção CDE - Desconto Tarifário (2) 374 747
Créditos com terceiros -Alienação de bens e direitos 1.493 2.063
Despesas pagas antecipadamente 482 347
Outros (3) 6 473
Total 4.044 5.038
Circulante 4.044 5.038
(1) Subvenção Baixa renda: Esses créditos referem-se à subvenção da classe residencial baixa renda, das unidades 
consumidoras com consumo mensal inferior a 220 kWh, desde que cumpridos certos requisitos. Essa receita é custe-
ada com recursos financeiros oriundos da RGR - Reserva Global de Reversão e da CDE - Conta de Desenvolvimento 
Energético ambos sob a administração da CCEE. O saldo refere-se as provisões de novembro e dezembro/2018. A 
Administração não espera apurar perdas na realização do saldo. Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial -2017 e 2016 299 292
Subvenção Baixa Renda 1.679 1.720
Ressarcimento e compensações pela CCEE- (1.645) (1.713)

Saldo final -2018 e 2017 333 299
(2) Subvenção CDE - Desconto Tarifário: Refere-se à recursos transferidos às concessionárias autorizados pelo 
Governo Federal, para fazer frente à Subvenção CDE para os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos 
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo corresponde à 
subvenções incorridas nos meses de novembro e dezembro de 2018, cujo ressarcimento será compensado no pri-
meiro trimestre de 2019. 
Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 747 86
Desconto Tarifário Subvenção Irrigante e Rural 2.622 2.634
Ressarcimento e compensações pela CCEE (2.995) (1.973)

Saldo final -2018 e 2017 374 747
A Companhia desde 02 de setembro de 2015, possui ação ordinária onde foi ajuizado o direito de promover mensal-
mente a compensação das subvenções a receber de CDE e Baixa Renda, com os valores a pagar de CDE com a 
CCEE (anteriormente o fundo era administrado pela Eletrobrás) Desta forma, até dezembro de 2018, foram compen-
sados e ressarcidos R$765 (R$1.973 em 2017) referente a Subvenção CDE e R$574 (R$1.713 em 2017) referente 
Subvenção Baixa Renda. (3) Outros - Inclui outras contas a receber de R$144 (R$163 em 2017) de provisão para 
perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa e R$411 referente a compartilhamento, conforme contrato apro-
vado pela ANEEL.

11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia é controlada pela ENERGISA S/A, (100% do capital total), que por sua vez detém o controle acionário 
da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A (EPB), Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO), 
Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A (ESE), Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A (EMG), 
Centrais Elétricas de Rondônia S/A (CERON), Companhia de Eletricidade do Acre (ELETROACRE), Energisa Servi-
ços Aéreos S/A, Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda, Energisa Soluções S/A (ESO), Energisa So-
luções e Construções em Linhas e Redes S/A, Energisa Geração Usina Maurício, Parque Eólico Sobradinho, Energisa 
Comercializadora de Energia Ltda, além das participações nas sociedades Energisa Transmissão de Energia S/A, 
Denerge Desenvolvimento Energético S.A., Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A e Energisa Participa-
ções Minoritárias, que conferiram à Energisa S/A o controle indireto das transmissoras Energisa Pará Transmissora 
de Energia I S/A, Energisa Goiás Transmissora de Energia I S/A, Energisa Pará Transmissora de Energia II S/A e da 
Rede Energia S/A e, por consequência, das sociedades: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A 
(EMS), Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (EMT), Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia 
S/A (ETO), Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S/A(ESS) , Multi Energisa Serviços S/A, Rede Power do 
Brasil S/A (Rede Power), Companhia Técnica e Comercialização de Energia S/A (CTCE), e QMRA Participações S/A.
Transações efetuadas durante o exercício pela Companhia:

Serviços
contratados
(Despesas)

Disponibilização do 
sistema de transmis-
são e distribuição (3)

Comissão
aval (Despesa 

financeira) (4)

Saldo a 
pagar (for-

necedores)

Saldo a pa-
gar Comis-

são de Aval
ENERGISA S/A (1) 2.166 - 1.300 342 39
Energisa Minas - Distribuidora de  
 Energia S/A 324 - - 63 -
Energisa Soluções S/A(2) 1.069 - - 161 -

2018 3.559 - 1.300 566 39
2017 5.217 421 1.043 304 59
(1) Energisa S/A: refere-se a serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos para execução de 
parcela dos macroprocessos prestados às suas controladas. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de 
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL para fins tarifários. O contrato de compartilhamento foi aprovado 
pela ANEEL e firmado em 01 de março de 2017 com prazo de validade de 60 meses, podendo ser prorrogado median-
te termo aditivo que deverá conter anuência da ANEEL. (2) Energisa Soluções S/A: as transações com as empresas 
ligadas referem-se a serviços de manutenção de linhas, subestações, engenharia e de projetos. Os contratos foram 
submetidos à aprovação da ANEEL e são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela área re-
gulatória da ANEEL para fins tarifários. (3) Os valores de custo e uso de conexão estão suportados por contratos que 
foram submetidos à aprovação da ANEEL e foram efetuados em condições usuais de mercado. (4) Refere-se custo 
de comissão de aval, iniciado em fevereiro de 2013, de garantias da controladora sobre contratos da Companhia a 
razão de 1,5% a.a. O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2018 é de R$39 (R$59 em 2017). Remuneração dos 
administradores

2018 2017
Remuneração Anual (a) 848 2.484
Remuneração da Diretoria 736 1.366
Outros Benefícios (b) 236 731

(a) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2018 foi aprovado na AGE de 28 de 
Abril de 2018. (b) Inclui encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e seguro de vida. A maior 
e a menor remuneração atribuídas aos dirigentes, relativa ao mês de dezembro, foram de R$19 e R$10 (R$30 e R$2 
em 2017), e a média em 2018 foi de R$14 (R$10 em 2017). Programa de Remuneração Variável (ILP). A Companhia 
ofereceu aos seus executivos Programa de Remuneração Variável através do 1º programa de concessão de ações, 
denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP), aprovado pela Controladora Energisa S/A em Assembléia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária de 25 de abril de 2018, e regulamento aprovado em reunião do Conselho de Administração em 10 
de maio de 2018. O Programa de concessões de ações, têm por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionis-
tas e executivos; (ii) a promoção da meritocracia; (iii) a retenção de executivos de bom desempenho; (iv) o estímulo de 
resultados sustentáveis e atingimento de metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício 
é direcionado aos executivos da Companhia a ser pago em Units da controladora Energisa S/A, até o limite previsto de 
3.235 units, a ser baseado em um valor definido para cada nível levando em consideração o desempenho individual, 
a ser consignado no contrato de concessão de ações, de acordo com o escopo de cada executivo. Ao programa são 
associadas condições de performance (Total Shareholder Return - TSR Relativo e Fluxo de caixa livre), que modificam 
o target em função das faixas atingidas. O benefício visa atrair e reter pessoas chaves e premiá-las em função do seu 
desempenho, aliado às metas de desempenho da Companhia. O período de aquisição do direito (vesting) são de 3 
anos, a partir da data da outorga em 02 de maio de 2018. Em atendimento ao IFRS 2/CPC 10, a Companhia apurou 
o valor justo das ações (units) restritas com condições de performance (Performance Shares) outorgadas com base 
no modelo de Monte Carlo para permitir a incorporação das condições de carência de mercado no valor justo do ativo. 
A despesa é reconhecida em uma base “pro rata temporis”, que se inicia na data da outorga, até a data em que o 
beneficiário adquire o direito a receber as ações da . Não há opções exercíveis ou expiradas em 31 de dezembro de 
2018. Premissas e cálculo do valor justo das Ações Outorgadas: Para determinação do valor justo foram utilizadas as 
seguintes premissas:

1º programa ILP
Método de Cálculo Monte Carlo
Total de opções de ações outorgadas 3.235
Prazo de carência 3 anos

Taxa de juros livre de risco (a) 8,2%
Volatilidade (b) 25,61%
Valor justo na data da outorga R$ 27,65
(a) Taxa de juros = 8,2% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência do Programa - 
DI1J2021). (b) Volatilidade e correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados 
no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o TSR) foram calculadas com base nos valores históricos de 
1 ano anterior à data de outorga do programa. Devido as características específicas do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, divulgadas acima, não há preço de exercício ou limite para exercício associados. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, foram reconhecidos R$20 decorrente do Plano de Outorga de Opção de Ações na 
demonstração do resultado do exercício na rubrica de custos e despesas operacionais.

12. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA  
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstra-
ções Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabili-
dade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que bases 
tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é 
reduzido ao montante que se espera recuperar.

2018 2017
Ativo
Imposto de renda s/ prejuízos fiscais 4.041 3.691
Contribuição social s/ base negativa 1.273 1.130
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda 1.734 2.754
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido 624 991
Total - não circulante 7.672 8.566
Passivo - Diferenças temporárias 
Imposto de Renda 7.561 5.802
Contribuição Social s/o Lucro Líquido 2.722 2.089
Total - não circulante 10.283 7.891
Total Líquido - Ativo e Passivo não circulante (2.611) 675

As diferenças temporárias são como segue:
2018 2017

base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Ativo
Prejuízos fiscais 16.164 4.041 14.765 3.691
Base negativa da contribuição social 14.143 1.273 12.552 1.130
Outras provisões (PEE; P&D; honorários e outras) 3.077 1.046 2.534 862
Provisão ajuste atuarial 1.145 389 884 301
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação  
 duvidosa - PPECLD 1.104 376 1.017 346
Marcação a mercado da divida 865 294 822 279
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais. 706 240 1.606 546
Ajustes a valor presente 37 13 32 11
Outras adições (exclusões) temporárias (449) (153) (331) (113)
Marcação a mercado - derivativos (9.072) (3.084) 4.118 1.400
IRPJ e CSSL sobre a parcela do VNR 
do ativo financeiro indenizável da concessão e atualizações (20.724) (7.046) (22.875) (7.778)
Total passivo e ativo não circulante 6.996 (2.611) 15.124 675
A realização dos créditos fiscais diferidos são como seguem:
Exercício Realização dos créditos fiscais
2019 1.598
2020 1.644
2021 1.337
2022 1.195
2023 739
2024 e 2025 499
2026 a 2028 660
Total 7.672
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensa-
ção dos créditos tributários registrados, são demonstrados como segue:

2018 2017
Lucro antes dos impostos 12.680 4.946
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social calculados às alíquotas fiscais combinadas (4.311) (1.682)

Incentivos fiscais de Inovação - Lei do Bem (*) 236 -
Imposto de renda e contribuição social - PERT (**) 773 2.341
Outras (27) (178)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (3.329) 481
Alíquota efetiva (26,25%) 9,71%
(*) Refere-se ao incentivo fiscal dedutível do imposto de renda originados de recursos aplicados nos projetos de P&D, 
aprovados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. (**) No exercício de 2017 Companhia efetuou recálculos das ba-
ses tributáveis dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, em decorrência da alteração do critério de tributação do 
regime de caixa para competência sobre os valores de ativos e passivos financeiros setoriais (CVA) e a desistência 
de processos que se encontravam em discussões judiciais referente a assuntos tributários de Imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro, cujos os débitos originados dessas novas apurações foram incluídos no Programa 
Especial de Regularização Tributária denominado PERT, resultando em contabilização dos efeitos de imposto de 
renda e de contribuição social sobre o lucro registrados no exercício.
13. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO
A Lei nº 12.783/13 determinou a metodologia que deve ser adotada na indenização dos ativos de geração, transmis-
são e distribuição ao final da concessão, o VNR - Valor Novo de Reposição. Desde 31 de dezembro de 2012 a Com-
panhia passou a reconhecer o VNR, homologado pela ANEEL, dos ativos que compõe a concessão, com a aplicação 
do IGPM. Em novembro de 2015 a ANEEL através da Resolução Normativa nº 686/2015, aprovou a revisão do Sub-
módulo 2.3 dos Procedimentos de Revisão Tarifária (PRORET), da Base de Remuneração Regulatória (BRR), onde 
determinou que a base de remuneração fosse corrigida pela aplicação do IPCA. A remuneração do ativo financeiro 
indenizável da concessão, foi registrada em receitas operacionais como ativo financeiro indenizável da concessão no 
montante de R$117 (R$89 em 2017). Seguem as movimentações ocorridas nos exercícios:

2018 2017
Ativo financeiro valor justo - 2017 e 2016 3.149 3.046
Adições no exercício (*) 179 33
Baixas no exercício (36) (19)

Receitas operacionais - ativo financeiro indenizável da concessão (**) 117 89
Ativo financeiro valor justo - não circulante - 2018 e 2017 3.409 3.149
(*) Transferência do ativo contratual - infraestrutura em construção e intangível em curso para o ativo financeiro inde-
nizável da concessão. (**) Os ativos são atualizados pela variação mensal do IPCA, índice de remuneração utilizado 
pelo regulador nos processos de revisão tarifária. 
14. IMOBILIZADO, INTANGÍVEL E ATIVO CONTRATUAL - INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

2018 2017
Imobilizado 2.821 3.409
Intangível - Contrato de concessão (1) 102.531 102.000
Ativo contratual - infraestrutura em construção (1.282) -

Total 104.070 105.409
(1) Refere-se a parcela da infraestrutura utilizada na concessão da distribuição de energia elétrica a ser recuperada 
pelas tarifas durante o prazo da concessão. 

Taxa
média de 
deprecia-

ção (%)
Saldo

31/12/2017 Adição
Transfe-
rências Baixas (*)

Amortiza-
ção/De-

preciação
(**)

Saldo
31/12/2018

Em Serviço
Custo 4,47% 181.618 - 6.670 (1.182) - 187.106
Amortização Acumulada (69.397) - - 714 (8.362) (77.045)
Subtotal 112.221 - 6.670 (468) (8.362) 110.061
Obrigações vinculadas à concessão
Em Serviço
Custo 3,83% 10.981 - 86 - - 11.067
Amortização Acumulada (3.103) - - - (434) (3.537)
Subtotal 7.878 - 86 - (434) 7.530
Total Intangível 104.343 - 6.584 (468) (7.928) 102.531
Ativo contratual - infraestrutura em
 construção (***)
Em construção 1.322 8.097 (6.670) (179) - 2.570
Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção 3.665 273 (86) - - 3.852
Total do ativo contratual - infraestrutura  
 em construção (2.343) 7.824 (6.584) (179) - (1.282)
Imobilizado em Serviço
Custo
Terrenos - 44 - - - - 44
Reservatório, Barragens e Adutoras 2,98% 2.006 - - (18) - 1.988
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 3,33% 474 - - (75) - 399
Máquinas e Equipamentos 9,22% 3.266 - 70 (620) - 2.716
Móveis e utensílios 6,25% 997 - 11 (1) - 1.007
Total do imobilizado em serviço 6.787 - 81 (714) - 6.154
Depreciação acumulada
Reservatório, Barragens e Adutoras (725) - - 18 - (707)
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias (218) - - 26 - (192)
Máquinas e Equipamentos (1.773) - - 170 (132) (1.735)
Móveis e utensílios (662) - - - (37) (699)
Total Depreciação acumulada (3.378) - - 214 (169) (3.333)
Subtotal Imobilizado 3.409 - 81 (500) (169) 2.821
Imobilizado em curso - 81 (81) - - -
Total do Imobilizado 3.409 81 - (500) (169) 2.821
Total 105.409 7.905 - (1.147) (8.097) 104.070
(*) Das baixas no montante de R$1.147, R$179, referem-se as transferências do ativo intangível líquido de obrigações 
especiais para o ativo financeiro indenizável da concessão e R$968 referem-se às baixas realizadas no exercício, 
inicialmente contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD e ao final do processo os valores são transferidos 
para a demonstração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais. O montante 
transferido do ativo contratual da infraestrutura em construção, líquido as obrigações especiais, para o ativo financeiro 
indenizável da concessão de R$179 (R$33 em 2017), corresponde a parcela bifurcada do ativo intangível a ser in-
denizada no final da concessão pelo Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de 
energia elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação de interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12)  (**) A 
Companhia registrou no exercício, crédito de PIS/COFINS sobre amortização dos bens e equipamentos no montante 
de R$58 (R$45 em 2017). (***) No ativo contratual são registrados, os gastos que são diretamente atribuíveis a aquisi-
ção e construção dos ativos, tais como: (i) O custo de materiais e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local em condições necessárias para que sejam capazes de operar na sua plenitude; e (iii) os juros 
incorridos sobre empréstimos, financiamentos ao custo de construção da infraestrutura, apropriados considerando os 
determinados critérios para capitalização, como aplicação da taxa média ponderada e juros de contratos especificos 
de acordo com o normativo do CPC 20.

Taxa m édia  
de amortização/

depreciação
Saldo
2016 Adição

Transfe-
rências Baixas (*)

Amortiza-
ção/ Depre-

ciação
Saldo
2017

Intangível em Serviço
Custo 4,37% 177.647 - 7.427 (3.456) - 181.618
Amortização Acumulada (62.521) - - 1.235 (8.111) (69.397)
Subtotal 115.126 - 7.427 (2.221) (8.111) 112.221
Em Curso 2.187 6.595 (7.427) (33) - 1.322
Total Intangível 117.313 6.595 - (2.254) (8.111) 113.543
Obrigações vinculadas à conces-
são
Em Serviço
Custo 10.265 - 716 - - 10.981
Amortização Acumulada (2.575) - - - (528) (3.103)
Subtotal 7.690 - 716 - (528) 7.878
Em Curso 3.244 1.137 (716) - - 3.665
Total Obrigações vinculadas à concessão 10.934 1.137 - - (528) 11.543
Total Intangível 106.379 5.458 - (2.254) (7.583) 102.000
Imobilizado em Serviço
Terrenos - 44 - - - - 44
Reservatório, Barragens e Adutoras 2,98% 2.006 - - - - 2.006
Edificações e benfeitorias 3,37% 474 - - - - 474
Máquinas e equipamentos 6,62% 3.061 5 204 (4) - 3.266
Móveis e utensílios 6,25% 990 - 8 (1) - 997
Total do imobilizado em serviço 6.575 5 212 (5) - 6.787
Depreciação acumulada:
Reservatório, Barragens e Adutoras (725) - - - - (725)
Edificações e benfeitorias (218) - - - - (218)
Máquinas e equipamentos (1.673) - - - (100) (1.773)
Móveis e utensílios (625) - - - (37) (662)
Total Depreciação acumulada (3.241) - - - (137) (3.378)
Subtotal Imobilizado 3.334 5 212 (5) (137) 3.409
Imobilizado em curso - 212 (212) - - -
Total do Imobilizado 3.334 217 - (5) (137) 3.409
Total do Ativo Intangível e Imobilizado 109.713 5.675 - (2.259) (7.720) 105.409
(*) Das baixas no montante de R$2.259, R$33, refere-se as transferência do ativo intangível líquido de obrigações 
especiais para o ativo financeiro indenizável da concessão e R$2.226 referem-se às baixas realizadas no exercício, 
inicialmente contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD e ao final do processo os valores são transferidos para 
a demonstração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais. O montante transfe-
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rido do ativo contratual da infraestrutura em construção, líquido as obrigações especiais, para o ativo financeiro inde-
nizável da concessão de R$33 (R$23em 2016), corresponde a parcela bifurcada do ativo intangível a ser indenizada 
no final da concessão pelo Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia 
elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação de interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12). A infraes-
trutura utilizada pela Companhia nas suas operações é vinculada ao serviço público de distribuição de energia, não 
podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão 
Regulador. A Resolução Normativa nº 691 de 08 de dezembro de 2015, regulamenta a desvinculação da infraestru-
tura das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para sua desvinculação, 
quando destinada à alienação. Determina, também, que o produto da alienação seja depositado em conta bancária 
específica e os recursos reinvestidos na infraestrutura da própria concessão. A amortização do intangível está sendo 
realizada de acordo com as taxas da Resolução Normativa da ANEEL nº 674, de 11 de agosto de 2015, limitada ao 
prazo da concessão com base nos benefícios econômicos gerados anualmente. A taxa média ponderada de amorti-
zação utilizada foi de 4,47% (4,37% em 2017). O saldo do intangível e do ativo financeiro indenizável da concessão, 
estão reduzidos pelas obrigações especiais vinculadas a concessão, que são representadas por:

2018 2017
Contribuições do consumidor (1) 13.133 12.860
Participação da União - recursos CDE (2) 230 230
Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente 1.556 1.556

(-) Amortização acumulada (3.537) (3.103)
Total 11.382 11.543
Alocação:
 Infraestrutura - Intangível em serviço 7.530 7.878
 Infraestrutura - Ativo contratual da infraestrutura em construção e Intangível em curso 3.852 3.665
Total 11.382 11.543

(1) As contribuições do consumidor representam a participação de terceiros em obras para fornecimento de energia 
elétrica em áreas não incluídas nos projetos de expansão das concessionárias de energia elétrica. (2) A participação 
da União (recursos provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE) e a participação do Governo do 
Estado estão destinados ao Programa Luz para Todos. Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa 
Excedente: A Companhia passou pelo 4º ciclo de revisão tarifária e os valores decorrentes da Receita de Ultrapassa-
gem de Demanda e Energia Reativa Excedente, a partir de janeiro de 2016, passaram a ser apropriados em passivos 
financeiros setoriais (CVA) - devoluções tarifárias conforme determina a Resolução Normativa nº 660 de 28 de abril 
de 2015 e despacho da ANEEL nº 245 de 28 de janeiro de 2016. 
15. FORNECEDORES

2018 2017
Ampla - CUSD (1) 3.653 2.604
Contratos bilaterais (1) 8.652 7.848
Materiais, serviços e outros (2) 2.727 1.815

Total 15.032 12.267
Circulante 14.374 12.151
Não circulante 658 116

(1) Refere-se a aquisição de energia elétrica, uso da rede básica e uso do sistema de distribuição da distribuidora Am-
pla, cujo prazo médio de liquidação é de 25 dias. (2) Referem-se as aquisições de materiais, serviços e outros, necessá-
rios à execução, conservação e manutenção dos serviços de distribuição, com prazo médio de liquidação de 40 dias.
16. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
O saldo dos empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas são demonstrados pelo valor líquido dos custos 
de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa efe-
tiva de juros.

2018 2017
Empréstimos e financiamentos - moeda nacional 39.812 52.955
Empréstimos e financiamentos - moeda estrangeira 49.553 52.640
Encargos de dívidas - moeda nacional 42 97

Encargos de dívidas - moeda estrangeira 22 464
(-) Custos a amortizar - moeda nacional (13) (73)
Marcação a mercado de dívidas 865 822
Total 90.281 106.905
 Circulante 13.815 31.595
Não Circulante 76.466 75.310
A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encon-
tradas no detalhamento abaixo:

Empresa / Operação

Total
Encargos

Financeiros Anuais
Venci-
mento

Periodicida-
de Amorti-

zação

(Taxa efetiva 
 de juros) 

(**)
Garan-

tias (*)2018 2017
Energisa Nova Friburgo
FIDC Grupo Energisa III (1) 2.880 4.024 CDI + 0,70% a.a. dez/20 Mensal 7,12% R

Luz para Todos - Eletrobrás 52 155 7,00% a.a. (Pré) jun/19 Mensal 7,00% -
Repasse BNDES I - Itaú 380 566 TJLP + 4,75% a.a. dez/20 Mensal 11,47% A
Repasse BNDES II - Itaú 211 286 UMBND + 3,75% a.a. dez/20 Mensal 3,82% A
Repasse BNDES III - Itaú 158 236 TJLP + 5,95% a.a. dez/20 Mensal 12,67% A
Repasse BNDES IV - Itaú 251 377 5,50% a.a. (Pré) dez/20 Mensal 5,50% A
Repasse BNDES V - Itaú (3) - 2.040 TJLP + 3,10% a.a. abr/21 Mensal 9,82% A
Repasse BNDES VI - Itaú (3) - 1.036 SELIC + 3,10% a.a. abr/21 Mensal 9,53% A

Repasse BNDES VII - Itaú (2) - 4.466
TJLP + 3,96% a 

4,26% a.a. nov/21 Mensal
10,68% a 

10,98% A
Repasse BNDES VIII - Itaú (2) - 2.685 SELIC + 4,34% nov/21 Mensal 10,77% A

FINAME - Itaú 901 1.115
2,50% a 6,00% a.a. 

(Pré) nov/24 Mensal
2,50% a 

6,00% A
BNDES Automático I - Itaú - 725 TJLP + 4,65% a.a. jun/18 Mensal 11,37% A
BNDES Automático II - Itaú - 315 UMBND + 3,65% a.a. jun/18 Mensal 3,72% A
Nota Taxa Flutuante FNR -
 Santander 35.021 35.026 CDI + 1,3248% a.a. dez/20 Semestral 7,74% A
(-) Custo de captação incorrido 
na contratação (13) (73) -
Total em Moeda Nacional 39.841 52.979
Resolução 4131 - Itaú BBA III
 (4 e 5) - 25.804 4,29% a.a. (Pré) fev/18 Final 21,42% A

Resolução 4131 - Citibank (4 e 5) 49.575 27.300
LIBOR + 0,65 a 

1,62% a.a. set/22 Final
20,12% a 

21,09% A
(-) Marcação à Mercado de  
 Dívida (6) 865 822
Total em Moeda Estrangeira 50.440 53.926
Total Energisa Nova Friburgo 90.281 106.905
(*) A = Aval Energisa S.A., B = Recebíveis. (**) As taxas efetivas de juros representam as variações ocorridas no 
exercício de 2018. Para as dívidas em moeda estrangeira, não estão sendo considerados os efeitos do hedge cambial, 
demonstrados na Nota Explicativa nº 27 -  Instrumentos Financeiros e gerenciamento de riscos. (1) Para garantia do 
pagamento das parcelas de curto prazo, a Companhia mantêm aplicações financeiras no montante R$452 (R$389 em 
2017), registrados na rubrica, “mantidas até o vencimento” no ativo não circulante. (2) A controladora Energisa S/A, fir-
mou um acordo de investimentos com a BNDES Participações S.A - BNDESPAR por meio de um sindicato de bancos, 
formado entre Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Citibank S.A., visando o 
repasse no âmbito dos programas FINAME e FINEM, no montante de R$8.208, sujeito ao atendimento das condições 
estabelecidas entre os Agentes Repassadores e à confirmação, aprovação e disponibilidade de recursos por parte do 
BNDES. O montante liberado para o financiamento até 31 de dezembro de 2017 foi de R$7.724, referente à 1ª tranche 
do programa do Acordo de Investimentos. Em 28 de março de 2018 a Companhia efetuou a liquidação antecipada 
dos contratos no valor de R$6.737. (3) Em 15 de maio de 2018 a Companhia efetuou a liquidação antecipada dos 
contratos no valor de R$3.016. (4) Os referidos contratos possuem proteção de swap cambial e instrumento financeiro 
derivativo. (5) O contrato possui proteção de swap cambial e instrumentos financeiros derivativos (vide nota explicativa 
nº 27) Os contratos possuem cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros 
em determinados níveis. Essas garantias são estruturadas a partir de indicadores estabelecidos pela controladora 
final Energisa S.A. Em 31 de dezembro de 2018, os índices foram cumpridos. (6) Estas operações estão sendo men-
suradas ao valor justo por meio do resultado, de acordo com os métodos da contabilidade de “hedge” de valor justo ou 
pela designação como “Fair Value Option” (nota explicativa nº 27). Os financiamentos obtidos junto ao Finame estão 
garantidos pelos próprios equipamentos financiados. A Companhia tem como prática alocar o pagamento de juros na 
atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. Os principais indicadores utilizados para a atualização 
dos empréstimos e financiamentos tiveram as seguintes variações percentuais e taxas efetivas nos exercicios:
Moeda/indicadores 2018 2017
US$ x R$ 17,13% 1,50%
TJLP 6,72% 7,12%
SELIC 6,43% 9,85%

CDI 6,42% 9,94%
LIBOR 2,34% 1,30%
UMBNB 0,07% 0,06%
Os financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:

2018
2020 25.583
2021 34.172
2022 16.592

2023 90
Após 2023 29
Total 76.466
Seguem as movimentações ocorridas nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 106.905 84.520
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 15.000 62.587
Encargos de dívidas - juros, variação monetária e cambial 12.663 5.027
Custos apropriados (70) -
Marcação a Mercado das Dívidas 43 169
Pagamento de principal (38.301) (41.176)
Pagamento de juros (5.959) (4.222)
Saldos final - 2018 e 2017 90.281 106.905
Circulante 13.815 31.595
Não circulante 76.466 75.310
Os custos de captações dos financiamentos nos exercícios subsequentes são:
Contratos 2019 2020 Total
 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Grupo Energisa III 7 6 13
Total 7 6 13

17. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

2018 2017
Imposto s/ circulação de mercadorias e serviços - ICMS (*) 676 455
Encargos sociais 455 406
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 259 605
Contribuição social s/ o lucro líquido - CSLL 93 192
Contribuições ao PIS e a COFINS 1.472 1.367
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 131 145
Outros 90 106
Total 3.176 3.276
Circulante 2.168 2.486
Não circulante 1.008 790
(*) Inclui R$649 (R$434 em 2017), referente ao ICMS incidente sobre a TUSD suspenso por liminares (vide nota ex-
plicativa nº 6). Em 30 de novembro de 2018, a Companhia aderiu ao programa de parcelamento de débitos fiscais do 
ICMS - Refis Estadual do Rio de Janeiro, instituído pelo Decreto 46.453/2018, da Secretaria de Estado da Receita. A 
adesão ao programa permitiu a redução de encargos para pagamentos de créditos fiscais, possibilitando o pagamento 
a vista no montante de R$128, liquidado pela Companhia na mesma data de adesão.

2018
ICMS - principal 116
Multas, juros e honorários 78
Redução de juros e multas (66)

128
O montante de R$116 de principal, foi registrado na rubrica clientes, consumidores e concessionarias. As multas, 
juros e as reduções dos encargos, no montante de R$12, foram contabilizadas em outras despesas financeiras na 
demonstração do resultado do exercício.
18. ENCARGOS SETORIAIS

2018 2017
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 1.611 2.169
Fundo Nacional Desenvolvimento Científico Tecnológico - FNDCT 50 45
Ministério de Minas e Energia - MME 25 22
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL 231 86
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (1) 1.270 994
Programa de Eficiência Energética - PEE (1) 741 228
Total 3.928 3.544
Circulante 2.611 2.739
Não circulante 1.317 805
(1) Os encargos setoriais correspondem a 1% da receita operacional líquida e visam financiar e a combater o desper-
dício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico relacionado aos Programas de Eficiência 
Energética (PEE) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Os gastos realizados com os projetos de PEE e P&D estão 
registrados na rubrica de serviços em curso até o final dos projetos, quando são encerrados contra os recursos do 
programa, enquanto a realização das obrigações por aquisição de ativo intangível, tem como contrapartida Obriga-
ções Especiais. 
19. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pelos assessores jurídicos 
da Companhia. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação pode ser mensurada com 
razoável certeza e é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e 
pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável, ou baixada quando a obrigação 
for liquidada. Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem 
ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e 
incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto 
aos resultados dos eventos futuros. Segue demonstrativo da movimentação das provisões:

Trabalhista Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 - 1.474 132 1.606 2.594
Constituições de provisões 4 547 82 633 1.042
Reversões de provisões - (355) (201) (556) (1.761)

Pagamentos realizados (4) (1.011) - (1.015) (344)
Atualização monetária - 34 4 38 75
Saldo final - 2018 e 2017 - 689 17 706 1.606
Cauções e depósitos vinculados (*) - (240)
(*) A Companhia possui cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante no montante de R$1.967 (R$1.779 em 
2017) Deste total, R$1.967 (R$1.539 em 2017) não possuem provisões para riscos em face do prognóstico de êxito 
ser possível ou remoto. Perdas prováveis: Cíveis: Nos processos cíveis discutem-se principalmente indenizações 
por danos morais/materiais e reclamações de consumidores, envolvendo débitos de energia. Há também ações judi-
ciais de consumidores reivindicando o reembolso de valores pagos à Companhia resultantes da majoração de tarifas 
com base nas portarias do DNAEE nº 38 e nº 45, aplicadas durante a vigência do Plano Cruzado no ano de 1986. 
Fiscais: Refere-se a discussões relacionadas principalmente a ISS, COFINS e PIS. Os processos encontram-se com 
a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja por estar em trâmite os processos administrativos, seja porque se 
encontram devidamente garantidas as execuções fiscais em andamento. Perdas possíveis: A Companhia possui 
processos de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais, cuja probabilidade de êxito foi estimada como possível e, conse-
quentemente, não requer a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.

Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 129 7.018 34.036 41.183 40.811
Novos processos 70 1.870 1.557 3.497 2.563
Alterações Valor Pedido (41) (496) (181) (718) (913)

Encerramento (52) (1.067) (339) (1.458) (3.685)
Atualização monetária 6 311 2.152 2.469 2.407
Saldo final - 2018 e 2017 112 7.636 37.225 44.973 41.183
Seguem os comentários de nossos consultores jurídicos referente às ações consideradas com riscos possíveis: Tra-
balhistas: As ações de natureza trabalhista referem-se basicamente a discussões sobre horas extras, adicional de 
periculosidade e estabilidade. Cíveis: As ações judiciais de natureza cível, referem-se, em sua grande maioria, a 
discussões sobre o valor de contas de energia elétrica, em que o consumidor requer a revisão ou o cancelamento da 
fatura; cobrança de danos materiais e morais pelo consumidor, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia 
elétrica por falta de pagamento, por irregularidades nos aparelhos de medição ou decorrentes de variações de tensão 
elétrica ou de falta momentânea de energia. Além de multas regulatórias originárias de procedimentos de fiscalização 
do poder concedente que encontra-se em processo de defesa administrativa. Fiscais: As ações de natureza fiscais e 
tributárias referem-se basicamente a discussões sobre: (i) Cobrança de ISS sobre prestação de serviços oriundos da 
concessão; (ii) cobrança de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$63.343 (R$63.343 em 2017) e está representan-
do por 30.116 ações ordinárias (30.116 em 2017) todas nominativas e sem valor nominal. 20.2. Reserva de capital 
- reserva especial de ágio:

2018 2017
Reserva especial de ágio (1) 11.065 11.065
Remuneração de imobilização em curso 179 179
Programa de remuneração variável (ILP) (2) 20 -

Outras reservas de capital 4 4
Total 11.268 11.248
(1) Constituída em face da incorporação da controladora. Representa o benefício fiscal do ágio que será incorporado 
ao capital social da Companhia à medida que for apurado benefício fiscal em decorrência da amortização da parcela 
correspondente ao ágio que lhe deu origem. (2) Implementação do Programa Remuneração Variável através de con-
cessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP) (vide nota explicativa nº 11). 20.3. Reserva de lucros 
- reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação e limitado a 20% 
do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 20.4. Dividendos: O Estatuto Social determina a 
distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 
da Lei nº 6.404/76 e permite a distribuição de dividendos apurados com base em resultados intermediários. Os divi-
dendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se 
refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados 
no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação. A Administração está 
propondo a distribuição de dividendos:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 9.351 5.427
Reserva legal (5%) (468) (271)
Lucro líquido ajustado 8.883 5.156
 Dividendos obrigatórios (25%) 2.221 1.289
Dividendos antecipados pagos (*):
. Em 13 de junho de 2018 - R$101,35129068 por ação 3.052 -
. Em 08 de agosto de 2018 - R$8,1466 por ação 245 -
. Em 08 de novembro de 2018 - R$122,45070295 por ação 3.688 -

6.985 1.289
Dividendos adicionais propostos R$63,012876544 por ação (**) 1.898 3.867
Total dos dividendos 8.883 5.156
% sobre o lucro líquido ajustado 100 100
(*) Os dividendos antecipados aprovados pelas Reuniões de Diretoria de 13 de junho de 2018, 08 de agosto de 2018 
e 08 de novembro de 2018, foram calculados sobre o resultado apurado com base no balanço patrimonial de 31 de 
março de 2018, 30 de junho de 2018 e 30 de setembro de 2018, respectivamente. (**) Os dividendos adicionais pro-
postos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se 
refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados 
no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação, de acordo com as normas 
do ICPC-08, e serão pagos em data a ser definida em RCA. 20.5. Outros resultados abrangentes: Refere-se a con-
tabilização do plano de benefício a empregados líquidos de impostos. Os referidos saldos estão contabilizados como 
Outros resultados abrangentes em atendimento ao CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis. Segue 
movimentação realizada nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 90 (84)
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 990 263
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados (336) (89)
Saldo final - 2018 e 2017 744 90

21. RECEITA OPERACIONAL
2018 2017

Fora do escopo  
dos auditores  
independentes

R$

Fora do escopo  
dos auditores  
independentes

R$
Nº de con-
sumidores MWh

Nº de con-
sumidores MWh

Residencial 95.557 162.678 125.794 93.376 161.139 118.275
Industrial 741 28.586 22.563 771 39.649 28.651
Comercial 10.237 64.445 56.523 9.716 65.297 54.234
Rural 1.192 5.099 3.546 1.164 5.556 3.642
Poder público 394 7.102 6.141 363 7.316 5.925
Iluminação pública 13 19.923 10.554 13 20.826 10.322
Serviço público 134 7.999 6.315 132 7.580 5.608
Consumo próprio 19 289 - 20 271 -
Subtotal 108.287 296.121 231.436 105.555 307.634 226.657
Suprimento de energia a concessionárias - - - - - -
Fornecimento não faturado líquido - 1.344 2.284 - 149 230
Disponibilidade do sistema de transmissão  
 e de distribuição 9 - 12.926 8 - 7.433
Receita de construção da infraestrutura(1) - - 6.849 - - 6.382
Penalidades regulatórias (2) - - (194) - - -
Outras receitas operacionais - - 4.150 - - 3.407
Valor justo ativo financeiro indenizável da concessão - - 117 - - 89
(-) Ultrapassagem demanda - - - - - (84)
(-) Excedente de reativos - - - - - (213)
Constituição e amortização - CVA ativa e passiva (3) - - 8.785 - - (7.141)
Subvenções vinculadas ao serviço concedido - - 4.301 - - 4.355
Total - receita operacional bruta 108.296 297.465 270.654 105.563 307.783 241.115
Deduções da receita operacional
ICMS - - 63.532 - - 58.896
PIS - - 4.187 - - 3.726
COFINS - - 19.284 - - 17.164
ISS - - 185 - - 174
Deduções bandeiras tarifárias - CCRBT (4) - - 6.967 - - 6.378
Programa de Eficiência Energética - PEE - - 721 - - 656
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE - - 20.216 - - 15.526
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D - - 721 - - 656
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia 
Elétrica - TFSEE - - 242 - - 239
Total - dedução receita operacional - - 116.055 - - 103.415
Total - receita operacional líquida 108.296 297.465 154.599 105.563 307.783 137.700
(1) A receita de construção da infraestrutura está representada pelo mesmo montante em custo de construção da in-
fraestrutura. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 - Contratos de Concessão e correspondem 
a custo de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica. (2) Com a adoção do CPC 



n Monitor Mercantil Financeiro30 Sexta-feira, 22 de março de 2019

Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

11
ANOS

4

47 Receitas de Contratos com cliente a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no método retrospectivo modificado, 
as multas regulatórias (DIC, FIC e DMIC), passaram a ser reconhecidas em dedução às receitas operacionais. Para 
efeito comparativo, o montante das multas em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 165, e estão classificadas como 
despesas operacionais. (3) Refere-se ao montante de ativos e passivos financeiros setoriais CVA reconhecidos no 
resultado dos exercícios de 2018 e 2017 de acordo com a OCPC 08. (4) A partir de janeiro de 2015, as contas de 
energia tiveram a aplicação do Sistema de Bandeiras Tarifárias.  O acionamento da bandeira tarifária será sinalizado 
mensalmente pela ANEEL, de acordo com as informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema - ONS, con-
forme a capacidade de geração de energia elétrica no país. A ANEEL, através do Ofício nº 185 de 08 de abril de 2015, 
com alteração efetuada pelo despacho nº 245 de 28 de janeiro de 2016, alterado pelo Despacho nº 4.356 de 22 de 
dezembro de 2017, estabeleceu novos procedimentos contábeis para registro das receitas adicionais das Bandeiras 
Tarifárias. Pela alteração proposta, os montantes das bandeiras passam a ser registrados na receita operacional. As 
receitas auferidas pela Companhia referentes as Bandeiras Tarifárias no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
foram de R$6.967 (R$6.378 em 2017) tendo repassados a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifá-
rias - CCRBT, o montante de R$6.967 (R$6.378 em 2017). Para os meses de janeiro a outubro de 2018 e exercício 
de 2017 a ANEEL já homologou os valores conforme abaixo:
Meses Despacho 2018 2017
Janeiro Nº 516 de 06 de março de 2018 (Nº 592 de 02 de março de 2017) (287) (2)
Fevereiro Nº 728 de 02 de abril de 2018 (Nº 899 de 30 de março de 2017) - -
Março Nº 981 de 30 de abril de 2018 (Nº 1.237 de 05 de maio de 2017) - (322)
Abril Nº 1.210 de 01 de junho de 2018 (Nº 1.492 de 30 de maio de 2017) - (645)
Maio Nº 1.472 de 03 de julho de 2018 (Nº 1.944 de 04 de julho de 2017) (153) (765)
Junho Nº 1.706 de 30 de julho de 2018 (Nº 2.330 de 01 de agosto de 2017) (861) (315)
Julho Nº 1.965 de 29 de agosto de 2018 (Nº 2.742 de 30 de agosto de 2017) (1.231) (318)
Agosto Nº 2.258 de 3 de outubro de 2018 (Nº 3.365 de 02 de outubro de 2017) (1.222) (706)
Setembro Nº 2.498 de 30 de outubro de 2018 (Nº 3.711 de 01 de novembro de 2017) (1.160) (573)
Outubro Nº 2.807 de 03 de dezembro de 2018 (Nº 4.068 de 04 de dezembro de 2017) (1.244) (727)
Novembro A ser homologado (Nº 2 de 02 de janeiro de 2018) (701) (1.090)
Dezembro A ser homologado (Nº 242 de 30 de janeiro de 2018) (108) (915)
Total (6.967) (6.378)

22. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício possuem a seguinte 
composição por natureza de gastos:

Custo do serviço

Despesas
operacio-

nais Total
Com  

energia  
elétrica

De  
operação

Prestado  
a terceiros

Gerais e  
adminis-
trativas 2018 2017

Energia elétrica comprada para revenda 69.820 - - - 69.820 69.107
Encargo de uso - sistema de transmissão e distribuição 27.338 - - - 27.338 20.077
Pessoal e administradores - 6.731 1 2.982 9.714 10.082
Programa de remuneração variável (ILP) - - - 20 20 -
Benefício pós-emprego - 133 39 971 1.143 106
Material - 955 9 611 1.575 1.545
Serviços de terceiros - 3.934 - 5.682 9.616 10.147
Depreciação e amortização - 7.395 - 644 8.039 7.674
Provisão para perdas esperadas de créditos  
 de liquidação duvidosa - 473 - - 473 462
Reversão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais - - - (938) (938) (1.063)
Custo de construção da infraestrutura - - 6.849 - 6.849 6.382
Outros - 249 - 2.240 2.489 2.814
 Total 97.158 19.870 6.898 12.212 136.138 127.333
Energia elétrica comprada para revenda

MWH (*) R$
2018 2017 2018 2017

Energia bilateral 304.519 315.644 74.396 73.731
Programa Incentivo Fontes Alternativas Energia - PROINFA 7.839 8.106 2.540 2.420

(-) Parcela a compensar crédito PIS/COFINS não cumulativo - - (7.116) (7.044)
Total 312.358 323.750 69.820 69.107
(*) Informações fora do escopo dos auditores independentes.
23. OUTROS RESULTADOS

2018 2017
Outras receitas:
 Ganhos na desativação/alienação de bens e direitos 525 704

525 704
Outras despesas:
 Perdas na desativação/alienação de bens e direitos (1.278) (2.610)
 Outras (528) (442)

(1.806) (3.052)
Total (1.281) (2.348)

24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2018 2017
Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras 2.289 2.368
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida 2.728 2.375

Atualização financeira - Ativos financeiros setoriais 320 684
Juros Selic sobre impostos a recuperar 283 317
Atualização depósito judicial 109 113
Tributos sobre receitas financeiras - PIS/COFINS (271) (499)
Reduções: multas e juros Selic - PERT - 561
Juros Selic s/ PERT - 983
Outras 91 1.497
Total das receitas financeiras 5.549 8.399
Despesas financeiras:
Encargos de dívidas - juros (5.585) (4.000)
Encargos de dívidas - variação monetária e cambial (7.078) (1.027)
(-) Transferência para ordens em curso 28 12
Marcação a mercado da divida (43) (169)
Marcação a mercado de derivativos 56 1.128
Instrumentos financeiros derivativos 5.491 (3.608)
Ajuste a valor presente - AVP (5) 27
Comissão de aval (1.300) (1.043)
Despesas bancárias (224) (297)
Atualização PEE e P&D (61) (62)
Atualização monetária de provisão para riscos (38) (75)
Atualização financeira - Passivos financeiros setoriais (73) (568)
Juros e multas (102) (1.326)
Juros e multa - PERT - (73)
Outros débitos fiscais - PERT - (11)
Atualização tributos exigibilidade suspensa - (310)
Outras (1.115) (70)
Total das despesas financeiras (10.049) (11.472)
Despesas financeiras líquidas (4.500) (3.073)
25. LUCRO POR AÇÃO
Cálculo de lucros por ação (em milhares de reais, exceto lucro líquido básico por ação):

2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício: 9.351 5.427
Média ponderada das ações 30.116 30.116
Lucro básico e diluído por ação - R$ (*) 310,50 180,20
(*) A Companhia não possui instrumento diluidor.
26. COBERTURA DE SEGUROS
A política de seguros da Companhia baseia-se na contratação de seguros com coberturas bem dimensionadas, 
consideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por 
reparações em que seja civilmente responsável pelos danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a ter-
ceiros decorrentes de suas operações, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes. As principais coberturas são:

Data de Importância Prêmio Anual
Ramos Vencimento Segurada 2018 2017
Riscos Operacionais 07/11/2020 90.000 59 27
Responsabilidade Civil Geral 23/11/2020 90.000 43 25

Frotas - Danos Materiais e Corporais e Morais a Terceiros 23/10/2019
Até 360 / 

veículo 17 14
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*) 31/12/2019 99.535 19 29
Responsabilidade Civil Administradores e Diretores (D&O) 26/11/2019 50.000 3 4
Responsabilidade do Explorador ou Transporte Aéreo-R.E.T.A (Drones) 12/01/2020 289/drone 1 -

142 99
(*) Importância Segurada relativa ao mês de Dez/18 e prêmio anualizado.
27. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Pre-
missas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Em função da Companhia ter classificado o ativo financeiro indenizável da concessão como melhor estimativa de valor 
justo por meio do resultado, os fatores relevantes para avaliação ao valor justo não são publicamente observáveis. Por 
isso, a classificação da hierarquia de valor justo é de nível 3. A movimentação e respectivos ganhos no resultado do 
exercício de R$117 (R$205 em 2017), assim como as principais premissas utilizadas, estão divulgadas na nota expli-
cativa nº 13. Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e os níveis hierárquicos dos principais 
ativos e passivos financeiros:

ATIVO Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 11.777 11.777 42.814 42.814
Consumidores e concessionárias 31.504 31.504 28.442 28.442
Ativos financeiros setoriais CVA 9.933 9.933 5.199 5.199

53.214 53.214 76.455 76.455
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 2 20.871 20.871 25.855 25.855
Ativo financeiro indenizável da concessão 3 3.409 3.409 3.149 3.149
Instrumentos financeiros derivativos 2 9.856 9.856 2.641 2.641

34.136 34.136 31.645 31.645

PASSIVO Nível

2018 2017

Contábil
Valor
justo Contábil

Valor
justo

Custo amortizado
Fornecedores 15.032 15.032 12.267 12.267
Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas 90.281 90.422 106.905 106.930
Passivos financeiros setoriais CVA 2.305 2.305 5.099 5.099

107.619 107.400 124.271 124.296
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 2 784 784 6.759 6.759

784 784 6.759 6.759
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponí-
veis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos 

riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar ins-
trumentos que permitam maior controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de “swap” 
e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação do dólar além de adequação do 
custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra variações cambiais 
adversas requerem monitoramento constante, de forma a preservar a eficiência das suas estruturas. As operações 
vigentes são passíveis de reestruturação a qualquer tempo e podem ser objeto de operações complementares ou 
reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. Hedge Accounting: Em 01 de julho de 2015, a Com-
panhia efetuou a designação formal de parte de suas operações de proteção do tipo “swap” (instrumento de “hedge”) 
para troca de variação cambial e juros, para variação do CDI como “hedge accounting”. Em 31 de dezembro de 2017 
essas operações, assim como as dívidas (objeto do “hedge”) estão sendo avaliadas de acordo com a contabilidade 
de “hedge” de valor justo. Em tais designações de “hedge” a Companhia documentou: (i) a relação de “hedge”; (ii) o 
objetivo e estratégia de gerenciamento de risco; (iii) a identificação do instrumento financeiro; (iv) o objeto ou transa-
ção coberta; (v) a natureza do risco a ser coberto; (vi) a descrição da relação de cobertura; (vii) a demonstração da 
correlação entre o “hedge” e o objeto de cobertura; e (viii) a demonstração da efetividade do “hedge”. Os contratos 
de “swap” são designados e efetivos como “hedge” de valor justo em relação à taxa de juros e/ou variação cambial, 
quando aplicável. Durante o exercício, o “hedge” foi altamente efetivo na exposição do valor justo às mudanças de 
taxas de juros e, como consequência, o valor contábil das dívidas designadas como “hedge” foi impactado (R$123 em 
2017) e reconhecido no resultado financeiro no mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era 
reconhecido no resultado. Fair Value Option: A Companhia optou pela designação formal de novas operações de 
dívidas contratadas no segundo semestre de 2016, para as quais possui instrumentos financeiros derivativos de pro-
teção do tipo “swap” para troca de variação cambial e juros, como mensuradas ao valor justo. A opção pelo valor justo 
(“Fair Value Option”) tem o intuito de eliminar ou reduzir uma inconsistência de mensuração ou reconhecimento de de-
terminados passivos, no qual de outra forma, surgiria. Assim, tanto os “swaps” quanto as respectivas dívidas passam 
a ser mensuradas ao valor justo e tal opção é irrevogável, bem como deve ser efetuada apenas no registro contábil 
inicial da operação. Em 31 de dezembro de 2018, tais dívidas e derivativos, assim como os demais ativos e passivos 
mensurados ao valor justo por meio do resultado tem quaisquer ganhos ou perdas resultantes de sua re-mensuração 
reconhecidos no resultado da Companhia. Durante o exercício, o valor contábil das dívidas designadas como “Fair 
Value Option” foi impactado em R$43 (46 em 2017) e reconhecido como resultado financeiro no mesmo momento 
em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era reconhecido no resultado. A Companhia não possui avaliação de 
risco de crédito ou instrumento derivativo contratado para esta exposição. Na avaliação da Companhia, a alteração do 
risco de crédito não tem impacto significativo. Incertezas: Os valores foram estimados na data do balanço, baseados 
em informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável 
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor 
justo. Como consequência, as estimativas utilizadas e apresentadas a seguir não indicam, necessariamente, os mon-
tantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. Administração financeira de risco: A Diretoria 
tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do modelo de administração de risco da Companhia. 
Assim, fixou limites de atuação da Companhia com montantes e indicadores preestabelecidos na “Política de Gestão 
de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro” (revista anualmente e disponível na web site da Companhia) e nos 
regimentos internos da diretoria da Companhia. A gestão de risco da Companhia visa identificar, analisar e monitorar 
riscos enfrentados, para estabelecer limites e mesmo checar a aderência aos mesmos. As políticas de gerenciamento 
de riscos e sistemas são revisadas regularmente, a fim de avaliar mudanças nas condições de mercado e nas ativida-
des da Companhia. A diretoria tem como prática reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de 
riscos que envolvem a Companhia. A Companhia conta com serviços de empresa especializada e independente na 
gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos princi-
pais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. Este 
trabalho permite definir estratégias de contratação e reposicionamento, visando menores riscos e melhor resultado 
financeiro. Gestão de risco de capital: O índice de endividamento no final dos exercícios são:

2018 2017
Dívida (1) 90.281 106.905
Caixa e equivalentes de caixa (11.777) (42.814)
Dívida líquida 78.504 64.091
Patrimônio líquido (2) 86.042 86.869
Índice de endividamento líquido 0,92 0,74
(1) A dívida é definida como empréstimos, financiamentos de curto e longo prazo e encargos de dívidas (excluindo de-
rivativos), conforme detalhado nas notas explicativas nº 16. (2) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas 
da Companhia, gerenciados como capital. a) Risco de liquidez: A administração, através do fluxo de caixa projetado, 
programa suas obrigações que geram passivos financeiros ao fluxo de seus recebimentos ou de fontes de financia-
mentos de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências 
que prejudiquem o andamento das operações da Companhia. As maturidades contratuais dos principais passivos 
financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas 
pela posição líquida, são as seguintes:

Taxa média de juros 
efetiva ponderada

(%) meses
Até 6 

meses
6 a 12 

meses
1 a 3 
anos

3 a 5 
anos

Mais de 
5 anos Total

Fornecedores 14.374 - - - 658 15.032
Empréstimos financiamentos, encargos 
 de dívidas e debêntures 7,87% 3.798 15.364 67.674 19.049 32 105.917
Instrumentos Financeiros Derivativos (359) (425) 5.590 4.266 - 9.072
Total 17.813 14.939 73.264 23.315 690 130.021
O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas 
aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversí-
veis para atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para futuras necessidades de caixa. 
b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras 
e instrumentos financeiros derivativos são reduzidos, em função de não haver concentração e as operações serem 
realizadas com bancos de percepção de risco aderentes à “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado 
Financeiro” do Grupo Energisa. Constituído no primeiro trimestre de 2010, o Comitê de Auditoria do Conselho de Ad-
ministração tem a função de supervisionar se a administração do Grupo vem seguindo as regras e princípios estabe-
lecidos na política. O risco de crédito é representado por contas a receber, o que, no entanto, é atenuado por vendas 
a uma base pulverizada de clientes e por prerrogativas legais para suspensão da prestação de serviços a clientes 
inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos às transações de venda, compra de energia e 
encargos de serviço do sistema, realizados no âmbito da CCEE, está sujeita a modificações, dependendo de decisões 
de processos judiciais ainda em andamento, movidos por algumas empresas do setor. Esses processos decorrem 
da interpretação de regras do mercado, vigentes entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, período do Programa 
Emergencial de Redução de Energia Elétrica. Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros 
representa a exposição máxima do crédito, conforme apresentado abaixo:

Nota 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 11.777 42.814
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 20.871 25.855
Consumidores e concessionárias 31.504 28.442
Ativos financeiros setoriais 9.933 5.199
Ativo financeiro indenizável da concessão 3.409 3.149
Instrumentos financeiros derivativos 9.856 2.641
c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: Parte dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional, 
apresentados na nota explicativa nº 16, é composta de financiamentos obtidos junto a diversos agentes de fomento 
nacional (Eletrobrás e BNDES) e outras instituições do mercado de capitais. A taxa de juros é definida por estes agen-
tes, levando em conta os juros básicos, o prêmio de risco compatível com as empresas financiadas, suas garantias 
e o setor no qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hipóteses de mercado e/
ou metodologias para suas estimativas, em face dos negócios e às peculiaridades setoriais, esses são mensurados 
pelo “método do custo amortizado” com base em suas taxas contratuais. Os resultados da Companhia são suscetí-
veis a variações dos passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar norte-americano. A taxa de 
câmbio do dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 com alta de 17,1% sobre 
31 de dezembro de 2017, cotado a R$3,8748/USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 
2018 era de 14,34%, enquanto em 31 de dezembro de 2017 era de 11,95%. Do montante das dívidas bancárias e de 
emissões da Companhia já deduzidos dos custos a apropriar, em 31 de dezembro de 2018, de R$90.294 (R$106.978 
em 2017), R$50.440 (R$53.926 em 2017) estão representados em dólares, conforme nota explicativa nº 16. As ope-
rações que possuem proteção cambial e os respectivos instrumentos financeiros utilizados estão detalhadas abaixo. 
Os empréstimos em dólar possuem vencimento de curto e longo prazo, até setembro de 2022, e custo de até variação 
cambial acrescida de spread de 1,62% ao ano. O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 apresenta R$ 
9.856 (R$2.641 em 2017) no ativo não circulante, R$784 (R$6.759 em 2017) no passivo circulante, a título de marca-
ção a mercado e instrumentos financeiros derivativos atrelados ao câmbio e aos juros, originados da combinação de 
fatores usualmente adotados para precificação a mercado de instrumentos dessa natureza, como volatilidade, cupom 
cambial, taxa de juros e cotação do dólar. Não se trata de valores materializados, pois refletem os valores da reversão 
dos derivativos na data de apuração, o que não corresponde ao objetivo de proteção das operações de “hedge” e não 
reflete a expectativa da Administração. À medida que os limitadores estabelecidos para as operações vigentes não 
forem ultrapassados, conforme abaixo descrito, deverá ocorrer à reversão do lançamento de marcação a mercado ora 
refletido nas demonstrações financeiras. Por outro lado, uma maior deterioração da volatilidade, do cupom cambial e 
da cotação do dólar poderá implicar no aumento dos valores ora contabilizados. A Companhia possui proteção contra 
variação cambial adversa de 100% dos financiamentos atrelados ao dólar, protegendo o valor principal e dos juros até 
o vencimento. As proteções acima estão divididas nos instrumentos descritos a seguir:

Operação
Notional

(USD)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva

Resolução 4131 - Citibank 8.250 VC + (Libor + 1,62%) x 117,65% CDI + 1,50% 28/09/2022
Fair Value 

Option

Resolução 4131 - Citibank 4.539 (Libor + 0,65%) x 117,65% CDI + 1,32% 29/03/2021
Fair Value 

Option
De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, 
cujos valores não foram contabilizados como “fair value hedge”, vigentes em 31 de dezembro de 2018 e 2017 que 
podem ser assim resumidos:

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
 Dívida designada para 41.344 56.919 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (50.420) (53.926) “Fair Value Option” 

41.344 56.919

Posição Ativa
Moeda Estrangeira - USD e LIBOR 50.420 53.926

 Swap Cambial Posição Passiva
 (Derivativo) Taxa de Juros CDI (41.348) (58.044)

Posição Líquida Swap 9.072 (4.118)
Posição Líquida Dívida + Swap (41.348) (58.044)

O valor justo dos derivativos contratados, pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 
foi apurado com base nas cotações de mercado para contratos com condições similares. Suas variações estão direta-
mente associadas às variações dos saldos das dívidas relacionadas na nota explicativa nº 16 e ao bom desempenho 
dos mecanismos de proteção utilizados, descritos acima. A Companhia não tem por objetivo liquidar esses contratos 
antes dos seus vencimentos, bem como possuem expectativa distinta quanto aos resultados apresentados como valor 
justo, conforme abaixo demonstrado. Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento diário, com o intuito de 
preservar menores riscos e melhores resultados financeiros. A Marcação a Mercado (MtM) das operações da Compa-
nhia foi calculada utilizando metodologia geralmente empregada e conhecida pelo mercado. A metodologia consiste 
basicamente em calcular o valor futuro das operações, utilizando as taxas acordadas em cada contrato, descontando 
a valor presente pelas taxas de mercado. No caso das opções, é utilizado para cálculo do MtM uma variante da fórmu-
la de Black & Scholes, destinada ao cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cálculos 
foram obtidos de fontes consideradas confiáveis. As taxas de mercado, como a taxa Pré e o Cupom de Dólar, foram 
obtidas diretamente do site da BM&F (Taxas de Mercado para Swaps) A taxa de câmbio (Ptax) foi obtida do site do 
Banco Central. No caso das opções, as volatilidades implícitas de dólar também foram obtidas na BM&F. Análise de 
Sensibilidade: De acordo com o CPC 40, a Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos 
quais os instrumentos financeiros e derivativos estão expostos. a) Variação cambial: Considerando a manutenção da 
exposição cambial de 31 de dezembro de 2018, com a simulação dos efeitos nas demonstrações financeiras futuras, 
por tipo de instrumento financeiro e para três cenários distintos, seriam obtidos os seguintes resultados (ajustados a 
valor presente para a data base das demonstrações financeiras):

Operação
Expo-
sição Risco

Cenário I 
(Provável)

(*)

Cenário II  
(Deteriora-

ção de 25%)

Cenário III  
(Deteriora-

ção de 50%)
Dívida Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (41.344) (35.834) (47.061) (58.289)
Variação Dívida - 5.510 (5.717) (16.945)
Swap Cambial

Alta US$

Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos - USD e LIBOR 50.420 44.910 56.137 67.365
Variação - USD e LIBOR - (5.510) 5.717 16.945
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros Derivativos - Taxa de Juros CDI (41.348) (41.348) (41.348) (41.348)
Variação - Taxa de Juros CDI - - - -
Subtotal 9.072 3.562 14.789 26.017
Total Líquido (32.272) (32.272) (32.272) (32.272)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data 
de cálculo. Os cenários de deterioração de 25% e de deterioração de 50% são calculados a partir da curva do cenário 
provável. Nos cenários a curva de dólar é impactada, a curva de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial 
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é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial e dólar futuro seja sempre válida. 
Os derivativos no “Cenário Provável”, calculados com base na análise líquida das operações acima apresentadas até 
o vencimento das mesmas, ajustadas a valor presente pela taxa prefixada brasileira em reais para 31 de dezembro 
de 2018, atingem seu objetivo, o que é refletido no valor presente negativo de R$32.272, que serve para mostrar a 
efetividade da mitigação das variações cambiais adversas das dívidas existentes. Neste sentido, quanto maior a dete-
rioração do câmbio (variável de risco considerada), maiores serão os resultados positivos dos swaps. Por outro lado, 
com os cenários de deterioração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, observaríamos períodos de ultrapassagem de 
alguns dos limitadores atualmente vigentes, levando a valor presente negativo de R$ 32.272 em ambos os casos. b)
Variação das taxas de juros: Considerando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados às 
taxas de juros de 31 de dezembro de 2019, seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam 
(CDI = 6,42% e TJLP = 6,72% a.a.) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, 
o resultado financeiro líquido seria impactado em: 

Instrumentos
Exposição  

(R$ mil) Risco

Cenário I  
(Provável)

(1)

Cenário II  
(Deteriora-

ção de 25%)

Cenário III  
(Deteriora-

ção  de 50%)
Instrumentos financeiros ativos:
Aplicações financeiras no mercado aberto e 
 recursos vinculados 29.949 Alta CDI 1.947 2.434 2.921
Instrumentos financeiros passivos:
Swap (41.348) Alta CDI (2.688) (3.360) (4.032)
Empréstimos, financiamentos e debêntures. (37.901) Alta CDI (2.464) (3.080) (3.696)

(538) Alta TJLP (38) (48) (57)
Subtotal (**) (79.787) (5.190) (6.488) (7.785)
Total - (Perdas) (49.838) (3.243) (4.054) (4.864)
(*) Considera o CDI de 31 de dezembro de 2019 (6,50% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente 
Pesquisa do BACEN, datada de 31 de dezembro de 2018, TJLP 6.98%. (**) Não inclui as operações pré-fixadas 
no valor de R$10.507. Gestão de risco de capital: O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrenar 
dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de 
liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, e também 
se antecipando para futuras necessidades de caixa.
28. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
a) Plano de suplementação de aposentadoria e pensão: A Companhia é patrocinadora de 2 planos de benefícios 
previdenciários aos seus empregados. O primeiro administrado pelo Multibra/Bradesco e o segundo plano, adminis-
trado pela EnergisaPrev, de modalidade de contribuição definida, aberto ao ingresso de novos participantes. Plano de 
contribuição definida: O plano de benefícios Multibra/Bradesco Parte B possuía em 31 de dezembro de 2018 6 par-
ticipantes ativos e 1 assistido ou pensionista. O plano de benefícios Energisa CD, por ser de modalidade contribuição 
definida puro, têm seus benefícios de riscos totalmente terceirizados com seguradora. Em 31 de dezembro de 2018 o 
plano possuía 8 participantes ativos e nenhum assistido ou pensionista. Dessa forma, planos nessa modalidade, não 
estão sujeitos à avaliação atuarial no âmbito do CPC 33. b) Prêmio aposentadoria: A Companhia em Acordo Coletivo 
de Trabalho concedeu aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria a ser pago quando do requerimento das 
aposentadorias do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O referido Prêmio varia de 1,5 a 15 salários base, 
em razão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e teto de 25 anos), quando do direito do benefício - apo-
sentadoria requerida. Os participantes do Plano CD que na data da aposentadoria requerida, apresentarem valores 
depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, montantes superiores aos 15 salários base, não fazem jus 
ao prêmio. O saldo de patrocínio do prêmio monta em R$802 (R$884 em 2017) e encontra-se provisionado na rubrica 
de Benefícios a empregados - plano de pensão no passivo circulante R$125 (R$158 em 2017) e no não circulante 
R$677 (R$726 em 2017). Abaixo são apresentados a conciliação dos ativos e passivos reconhecidos no balanço, um 
demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida 
na demonstração do resultado da Companhia. A seguir está demonstrada a posição atuarial dos ativos e passivos 
reconhecidos no balanço:

2018 2017
Valor presente das obrigações atuariais 802 884
Passivo atuarial líquido a ser provisionado 802 884
A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:

2018 2017
Passivo atuarial líquido no início do ano 884 1.013
Despesas (receitas) reconhecidas na demonstração do resultado 157 184
Contribuição da patrocinadora/Pagamentos vertidos no ano - (50)
Outros resultados abrangentes (239) (263)
Passivo atuarial líquido no final do ano 802 884
Circulante 125 158
Não Circulante 677 726
Conciliação do valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

2018 2017
Valor presente das obrigações no início do ano 884 1.013
Benefícios pagos - (50)
Juros sobre obrigação atuarial 78 105
Custo do serviço corrente (com juros) 79 79
(Ganho) perda atuarial sobre a obrigação atuarial (239) (263)
Valor das obrigações calculadas no final do ano 802 884
Demonstração das despesas para o exercício de 2019:

2019
Custo do serviço corrente (com juros) 59
Juros sobre as obrigações atuariais 66
Total da despesa bruta a ser reconhecida 125
O método da unidade de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade 
adicional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da obrigação final. Adicionalmente são utilizadas outras 
premissas atuariais, tais como hipóteses biométricas e econômicas e, também, dados históricos de gastos incorridos 
e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações nas premissas 
atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais relacionados ao plano de 
assistência médico são reconhecidos integralmente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. c) Plano 
de saúde: A Companhia mantém benefício pós emprego e Assistência Médico-Hospitalar para os empregados ativos, 
aposentados e pensionistas e seus dependentes legais. As contribuições mensais da Companhia correspondem 
aos prêmios médios calculados pela Seguradora, multiplicado pelo número de vidas seguradas. Esses prêmios são 
reajustados anualmente, em função da sinistralidade, pela variação dos custos médicos e hospitalares, dos custos 
de comercialização e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro, com o objetivo de manter o equilí-
brio técnico-atuarial da apólice. As contribuições arrecadadas dos aposentados, pensionistas e ex-funcionários são 
reajustadas pela Variação dos Custos Médicos e Hospitalares -VCMH. No exercício findo em 31 de dezembro de 

2018 as despesas com esse benefício foram de R$1.473 (R$55 em 2017) Inclui R$911 referente a cálculo atuarial 
do plano de benefício pós emprego. Abaixo são apresentados a conciliação dos saldos reconhecidos no balanço, um 
demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida na 
demonstração do resultado consolidado.

2018
Custo do serviço corrente bruto (com juros) 911
Juros sobre obrigação atuarial 183
(Ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial (751)
Valor das obrigações calculadas no final do ano 343
Circulante 42
Não Circulante 301
Demonstração das despesas para os exercícios de 2019, segundo critérios do CPC 33 (R1)/IAS 19:

2019
Custo do serviço corrente (com juros) 11
Juros sobre as obrigações atuariais 31
Valor das obrigações calculadas no final do ano 42

29. COMPROMISSOS 
A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia, como segue:

Contrato de compra de energia (*)

Vigência 2019 2020 2021 2022 Após 2022
2019 a 2029 19.886 79.102 81.240 83.593 652.432
(*) Não estão incluídos os valores referentes à Quota do Proinfa. Os valores relativos aos contratos de compra de 
energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contratado pelo preço médio corrente findo do exercício 
de 2017 e foram homologados pela ANEEL.
30. MEIO AMBIENTE (*)

A Energisa Nova Friburgo trata os impactos sociais e ambientais de seus produtos, processos e instalações, através 
de programas e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre 
as quais merecem destaque: 1. O Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do 
Trabalho - SGMASS implantado na Companhia é baseado nas normas ISO 14.001, OSHAS 18.001 e Legislação 
pertinente. O sistema é capaz de fornecer os subsídios necessários ao adequado monitoramento dos aspectos socio-
ambientais, saúde e segurança; 2. Redes isoladas: são usados cabos isolados nas redes onde a arborização poderia 
ser mais afetada pelo contato com a baixa tensão energizada, e os vãos são dimensionados dentro do possível para 
preservar o equilíbrio ecológico. Da mesma forma, são usados cabos protegidos nas redes de média tensão que têm 
proximidades com arborização, de forma a evitar podas indesejáveis; 3. Para as extensões de redes e linhas que 
passem em regiões de mata ou área de preservação permanente, a empresa sempre estuda alternativas locacionais 
para desvio e apresenta aos órgãos ambientais os estudos necessários ao licenciamento/autorizações além das 
eventuais medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implementadas, para obter-se um diagnóstico favorável 
à sua execução. Para impactos mínimos necessários, são realizadas as devidas compensações, sempre promovendo 
plantio, recuperação de nascentes e cercamento de áreas para a promoção de regeneração natural; 4. Disposição e 
tratamento de resíduos: além de ter conhecimento da natureza e das quantidades de resíduos gerados durante seu 
processo de produção, possui procedimentos para manuseio, transporte e destinação final de produtos, todos em 
conformidade com o SGMASS. Todo o descarte de resíduos classe I é feito através de empresa especializada, devi-
damente licenciada junto ao órgão ambiental competente. A companhia possui implantada a coleta seletiva em suas 
unidades para separação e descarte dos resíduos classe II, realiza ainda logística reversa de materiais, possui caixas 
separadoras de água e óleo nas subestações de energia e Kits de emergência para vazamento de óleo e produtos 
químicos nas unidades. 5. Atuação junto ao poder público municipal e estadual para incluir a compatibilidade com a 
arborização no planejamento de obras e treinamento de procedimentos adequados para poda de árvores. Todas as 
unidades possuem treinamento de poda para o corpo técnico. 6. A Energisa tem consciência de sua responsabilidade 
ambiental, procedendo desta forma à regeneração de óleos isolantes utilizados em seus equipamentos e recuperação 
de óleo lubrificante industrial, garantindo a reutilização deste material e evitando a poluição do meio ambiente. 7.
Desenvolvimento de campanhas de redução de consumo de água e energia, educação com base nos 3R’s (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar) e educação para o consumo consciente, através da distribuição de cartilhas e palestras nas 
escolas (Dia da Água, Semana do Meio Ambiente), e da divulgação interna (intranet, adesivos e cartazes fixados pela 
empresa e proteção de tela dos computadores). Contratação de fornecedores: contrata fornecedores que compro-
vadamente tenham boa conduta ambiental. E informa aos parceiros e clientes sobre as boas práticas adotadas pela 
empresa na preservação e defesa do meio ambiente, que visam, em suma, preservar a vida. No exercício de 2018, os 
montantes investidos nos projetos acima descritos totalizaram R$4.789 (R$4.426 em 2017), sendo R$4.494 (R$3.746 
em 2017) alocados no ativo intangível e R$295 (R$680 em 2017) em despesas operacionais. (*) Informações fora do 
escopo dos auditores independentes.
31. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA
Em 2018 e 2017, as movimentações patrimoniais que não afetaram o fluxo de caixa da Companhia, são:

2018 2017
Atividades operacionais
Ativo financeiro indenizável da concessão  - Bifurcação de ativos 179 33
Ativo financeiro indenizável da concessão - valor justo ativo indenizável 117 89
Fornecedores 599 312
Atividades de investimentos
Aquisição de intangível em processo de pagamento 599 312

32. EVENTOS SUBSEQUENTES
• Bandeiras tarifárias: A ANEEL definiu a aplicação da Bandeira Verde para os meses de janeiro a março de 2019, 
resultado de análises do cenário hidrológico do país. • Antecipação de dividendos do exercício 2018: O Conselho 
de Administração da Companhia em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2019, aprovou a distribuição de dividen-
dos intermediários à conta dos resultados do exercício de 2018, apurados no balanço levantado pela Companhia em 
31 de dezembro de 2018, no montante de R$1.898, equivalentes a R$ 63,012876544 por ação ordinária do capital 
social. Os pagamentos foram efetuados em 26 de fevereiro de 2019.
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Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. - Nova
Friburgo - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de 
Energia S.A. (“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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de 
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, 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 Companhia de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos pelo 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 nossas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da Administração da 
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de au-
ditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adi-
cionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Balanço 
Social. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e o Balanço 
Social e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a audi-
toria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e o Balanço 
Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da Administração 
e/ou no Balanço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), 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 Com-

panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração preten-
da 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 financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções 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 pers-
pectiva 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 jul-
gamento 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 re-
sultante 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 continui-
dade 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 financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 conti-
nuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive 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 go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. 
CRC - 2SP 015.199/O-6 
Roberto Cesar Andrade dos Santos 
Contador CRC - 1RJ 093.771/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Conab revela mais de R$ 36 bi no comércio de frutas e hortaliças
O mercado atacadis-

ta movimentou cerca de 
16,8 milhões de tonela-
das de frutas e hortali-
ças, injetando mais de 
R$ 36 bilhões na econo-
mia brasileira. Os dados 
referem-se à comercia-
lização registrada dos 
produtos em 2018 nas 

principais Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) 
do país e foram apresen-
tados pelo presidente da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
Newton Araújo Silva 
Júnior, durante a elei-
ção da Diretoria Execu-
tiva do Conselho Fiscal 

da Associação Brasileira 
das Centrais de Abaste-
cimento (Abracen), nes-
ta terça-feira, em Brasí-
lia.

Apesar do volume de 
hortifrutigranjeiros co-
mercializados dentro do 
país ser estável, as recei-
tas registraram aumento. 

De acordo com o balanço, 
esse desempenho foi in-
fluenciado pela greve dos 
caminhoneiros, ocorrida 
em maio do ano passado. 
A paralisação inviabilizou 
o transporte das regiões 
produtoras para os mer-
cados de abastecimento, 
interrompendo as ativida-

des nas centrais por cerca 
de 15 dias.

“Os números de comer-
cialização destacam a im-
portância que as centrais 
têm no papel da seguran-
ça alimentar, pois fazem 
milhões de toneladas de 
produtos chegar à mesa 
dos brasileiros”, destaca 

Newton Júnior. “Nesse 
sentido, a parceria entre a 
Conab e as Ceasas, princi-
palmente com relação as 
informações estratégicas 
prospectadas, reforçam 
as linhas de atuação das 
políticas públicas para 
garantir uma alimentação 
saudável”.
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Desafio pelo risco é o que motiva 
empreendedores a investir
Pesquisa 
realizada mostra 
como os bem-
sucedidos fazem 
aplicações

Não importa a nacionali-
dade, o desejo é semelhante 
quando o assunto envolve 
muito dinheiro. No mundo 
todo, os empreendedores 
são motivados pelo desafio 
e pelo risco, tanto nos negó-
cios quanto em seus investi-
mentos, e buscam a melhor 
performance, além de taxas 
de retorno mais agressivas.

O banco francês BNP Pa-
ribas acaba de concluir uma 

análise detalhada dos inves-
timentos privados de em-
preendedores de elite. Em 
sua quinta edição, o relatório 
Deep-dive into the private 
investments of elite entreper-
neurs, apresentou como os 
mais bem-sucedidos aplicam 
recursos em 21 países, entre 
os quais o Brasil. Com pre-
sença em 75 países, o BNP 
é uma das marcas de maior 
valor de mercado da França.

Liderança das ações

Segundo o banco, foi a 
primeira das edições em que 
as ações apareceram como a 
principal escolha dos empre-
endedores, concentrando 20% 
de suas carteiras. Em segui-
da, com 17% de participação, 
aparecem renda fixa e negócio 
próprio, seguidos de liquidez 
(14%), capital privado e setor 

imobiliário (10%). Os hedge 
funds e SRI (Investimentos 
Socialmente Responsáveis) 
compõem 4%, e só então vem 
o investimento anjo e a filan-
tropia (2%).

A pesquisa aponta ainda 
que 63% usam capital priva-
do para seus investimentos 
diretos, 85% apoiam ativa-
mente outros empreende-
dores via investimentos pri-
vados em empresas de alto 
potencial. Já as empresas de 
tecnologia são a aposta para 
o futuro: 55% investiram em 
companhias desse segmento.

No Brasil (3% da amos-
tra), 46% dos empreende-
dores de elite enxergam a 
melhoria de acesso à edu-
cação como uma métrica de 
sucesso ao investir em SRI, 
um percentual bem maior do 
que a média mundial (33%).

A composição das car-

teiras dos empreendedores 
brasileiros tem na renda fixa 
a maior parcela dos investi-
mentos (20%), seguida de 
ações (18%) e negócios pró-
prios (18%), liquidez (17%), 
capital privado (9%), setor 
imobiliário (7%), hedge fun-
ds (4%), SRI (3%) e inves-
timento anjo e filantropia /
doações (2%).

Além disso, aqui no Bra-
sil, 74% dos investidores 
acreditam que o setor de tec-
nologia é o de maior poten-
cial de crescimento nos pró-
ximos cinco anos. No Brasil, 
o BNP Paribas oferece uma
extensa gama de serviços e 
produtos através de suas três 
principais áreas de negócios 
no país: BNP Paribas Asset 
Management, BNP Paribas 
Corporate & Institutional 
Banking, e BNP Paribas We-
alth Management.

Reforma do setor de gás será conhecida em três meses 
O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquer-
que, informou nesta quin-
ta-feira que o governo vai 
apresentar, até junho, um 
programa para reformar o 
setor de gás natural do país. 
Durante café da manhã com 
jornalistas, o almirante des-

tacou que o programa, bati-
zado de Novo Mercado de 
Gás, não vai integrar o Gás 
para Crescer, lançado no go-
verno de Michel Temer.

De acordo com o ministro, o 
programa está sendo delineado 
em parceria com o Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-

nômica (Cade), a Petrobras e a 
Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). A proposta é reduzir os 
custos da energia no país.

Albuquerque disse ainda 
que que pretende definir até 
junho o modelo de capita-
lização da Eletrobras para, 

então, iniciar o que chamou 
de ações concretas. Há, se-
gundo o ministro, poucas 
possibilidades estudadas. Se 
algum ativo da estatal tiver 
de ser privatizado, isso deve 
acontecer ocorrer em 2019. 
“Não existe ainda um mode-
lo fechado. 

China eleva pela 15ª vez 
consecutiva pensão básica 

A China elevará a pensão 
básica em 2019, o 15° ano 
consecutivo em que determi-
na ela fez isso, para fortalecer 
o sentimento de satisfação e 
felicidade do povo, informou 
o Diário Econômico nesta 
quinta-feira. Desde o início do 
ano, a média do pagamento 
mensal para aposentados das 
empresas, agências do gover-
no e as instituições públicas 
foi elevada em 5% ante os 
níveis de 2018, segundo uma 
circular juntamente emitida 
pelo Ministério dos Recursos 
Humanos e da Seguridade 
Social e o Ministério das Fi-
nanças.

O Conselho de Estado, 
gabinete da China, decidiu 
manter o aumento da pen-
são em 5% neste ano, dado 
que o aumento da média de 
salário e do preço ao con-
sumidor foram estáveis em 
2018, disse Jin Weigang, 
chefe de Academia Chinesa 
de Trabalho e Previdência 
social.

O aumento, que benefi-
ciará 118 milhões de apo-
sentados, foi equivalente à 
alta em 2018. Porém, ficou 
mais baixo que o aumento 
de 5,5% em 2017, devido ao 
moderado crescimento eco-
nômico e uma sociedade ra-
pidamente envelhecida, que 
resultaram em uma carga 
mais pesada nos fundos de 
pensão. Um aumento mais 
lento é favorável para o de-
senvolvimento sustentável 

das pensões, disse Jin.
Segundo a Agência Xi-

nhua, a China elevou as pen-
sões por pelo menos 10% 
anuais durante o período 
2005-2015 antes de relaxar 
o ritmo em 2016. De 2005 a 
2016, a média dos pagamen-
tos mensais de pensão para 
aposentados de empresas su-
biu de 640 para 2.400 iuanes 
(US$ 350), mostraram os da-
dos oficiais. 

Investimento estrangeiro

O Ministério do Comér-
cio da China informou nesta 
quinta-feira que está traba-
lhando com outras autorida-
des na preparação de regras 
relevantes para garantir a 
implementação bem-suce-
dida da lei de investimento 
estrangeiro. A pasta também 
está revisando e reorgani-
zando os regulamentos atu-
ais sobre a gestão de inves-
timento estrangeiro, disse 
o porta-voz Gao Feng em 
uma entrevista coletiva. O 
mais alto órgão legislativo 
da China aprovou a lei de 
investimento estrangeiro na 
reunião de encerramento da 
sua sessão anual em 15 de 
março.A lei, uma legislação 
de grande importância que 
proporcionará maior prote-
ção e melhor ambiente de 
negócios para os investido-
res estrangeiros, entrará em 
vigor em 1º de janeiro de 
2020.




