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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO
DAS EMPRESAS DO GRUPO NATURGY
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Em julho de 2018 o então Grupo Gas Natural Fenosa, controlador e operador técnico desta empresa, 
modificou sua marca passando a ser denominado Naturgy. Em continuação a essa mudança, todas as 
empresas operadas e controladas pelo Grupo no Brasil também passaram a incorporar a nova marca 
em sua identidade visual, porém sem alteração da razão social.

Esta distribuidora de gás passou, a partir de 10/12/2018, a ter uma marca única: Naturgy. A nova 
marca e identidade visual da empresa não decorrem, nem resultam em mudança do seu controle 
acionário, nem em qualquer alteração de sua composição acionária ou de sua administração. As 
atuais razões sociais das empresas não sofrem alteração, contudo, todas serão apresentadas por 
meio da nova marca Naturgy.

A mudança de marca foi precedida de comunicação à Agencia Reguladora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa e, desde o seu lançamento, passou a ser divulgada 
amplamente, a fim de informar não apenas ao mercado, aos acionistas e investidores da empresa, 
mas também a todos os seus clientes, prestadores de serviços e parceiros comerciais.

Acreditamos que todas as empresas do Grupo no Brasil vão se beneficiar com a renovação trazida 
pela nova marca. No caso da Ceg, a Naturgy dará continuidade à história de 164 anos de desafios 
e conquistas da tradicional distribuidora do Rio de Janeiro. Uma história com mais de um milhão de 
clientes, importantes realizações e parceiros de grande valor. 

Em 2018 foi possível observar uma recuperação da economia, embora ainda lenta, com um aumento 
de 1,1% do PIB frente a 2017, e um índice de desemprego ainda elevado, em 12,3% ao final de 2018.

Nova redução da taxa básica de juros SELIC, de 7% para 6,5% no ano, representa novo recorde, 
atingindo o menor nível histórico. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice 
oficial que mede a inflação no país, sofreu um pequeno aumento frente a 2017 fechando em 3,75%, 
porém dentro da meta do Governo. 

Apesar de controlada, a inflação foi impactada pela disparada dos preços dos combustíveis e custo 
dos transportes, fatos que culminaram na greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias, no final de 
maio de 2018, paralisou o país e resultou no desabastecimento de alimentos, elevando os preços 
também de diversos itens de hortifrúti, afetando a produção, o consumo e assim o PIB de 2018. 

O dólar atingiu altas históricas ao longo do ano, mas fechou cotado a R$ 3,90. Em um contexto 
otimista do mercado, o Ibovespa fechou o ano com alta de 15%, cotado a 87.887,26 pontos.

No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país informada no Boletim da Produção de 
Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em dezembro de 2018, 
foi de 944,1 milhões de barris, com média diária de 2.586 Mbbl/d, apresentando uma redução de 
1% em relação à produção de petróleo realizada em 2017. Já a produção de gás natural, em 2018, 
correspondeu a 40,8 bilhões de m3, com média diária de 111 MMm3/d. Neste caso, apresentando um 
aumento de 1% em relação a 2017. 

De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), 
o volume total de gás natural consumido no país em 2018, com média de 64 milhões de m3/dia, foi 
2,8% inferior ao volume consumido em 2017. Essa redução foi impactada pelo menor consumo das 
termelétricas (menos 11,4% frente a 2017), especialmente a partir de outubro de 2018, após a decisão 
do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) de desligar as termelétricas despachadas fora 
da ordem de mérito. 

Em todo o país, todos os demais segmentos consumiram volumes de gás acima do registrado em 
2017. A indústria registrou um crescimento de 4,3% no consumo nacional frente a 2017, apontando 
para uma recuperação do setor. O consumo de gás natural veicular (GNV) apresentou aumento de 
12,25% em 2018, favorecido pelo aumento frequente dos valores dos demais combustíveis e pela 
greve dos caminhoneiros, que causou escassez dos outros combustíveis e acabou por favorecer o 
aumento de conversões de veículos para o gás natural e, consequentemente, o aumento das vendas 
do setor. No comércio, o consumo nacional teve uma alta de 7,94%. O desempenho do consumo de 
gás residencial mostra um incremento de 7,05% e na cogeração de energia o aumento correspondeu 
a 7,28% frente a 2017. 

A Missão da empresa é atender às necessidades energéticas da sociedade, proporcionando aos 
nossos clientes serviços e produtos de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos 
acionistas uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a possibilidade de 
desenvolver suas competências profissionais.

A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo crescimento, com presença 
multinacional, que se distingue por proporcionar uma qualidade de serviço excelente aos seus 
clientes, uma rentabilidade sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades 
de desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma contribuição positiva à 
sociedade, atuando com um compromisso de cidadania global.

Os Valores que guiam a forma de agir da empresa são: 

• Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e satisfazer as necessidades 
de nossos clientes. Queremos proporcionar-lhes um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes 
uma resposta imediata e eficaz.

• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos coletivos e individuais 
e tomamos decisões em função de seu impacto na consecução dos objetivos de nossa Visão, 
assegurando o cumprimento dos compromissos adquiridos. 

• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte estratégico que transcende 
os interesses econômicos imediatos, contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio
ambiental e social, tanto a curto como a longo prazo. 

• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho respeitoso com os nossos 
empregados, colaborando para sua formação e desenvolvimento profissional. Propiciamos a 
diversidade de opiniões, perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações. 

• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social corporativa, proporcionando 
à sociedade nossos conhecimentos, capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos 
nossos lucros à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para conhecer suas 
necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que incremente a credibilidade e o prestígio 
do nosso grupo. 

• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com honestidade, retidão, dignidade 
e ética, contribuindo assim para o aumento da confiança da sociedade na nossa empresa. A 
Direção do grupo agirá com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.

Atualmente, a empresa realiza sua atividade de distribuição de gás natural em 17 municípios com 
rede de gás natural canalizado e em 02 municípios com GNC (gás natural comprimido) no sistema 
estruturante, na capital e região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, atendendo aos mercados 
Residencial, Comercial (que inclui pequenos e grandes comércios); Industrial, Postos de Gasolina, 
com o GNV, e às Termelétricas.

São abastecidos com rede de gás: Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim; Itaboraí, Itaguaí; 
Magé; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Paracambi; Queimados; Rio de Janeiro; São 
Gonçalo; São João de Meriti, Seropédica e Japeri.

Na área de concessão da empresa, desde o final de 2016, o município de Maricá e, a partir de 2017, 
também Mangaratiba, são abastecidos pelo sistema de GNC na modalidade estruturante.

Municípios atendidos 2018

Com rede de gás canalizado 17

Com GNC estruturante 2

Total 19

Em todos esses municípios a empresa atingiu, em 2018, o total de 954.631 clientes, passando a 
atender a mais 14.333 novos clientes de todos os seguimentos em sua área de concessão, o que 
representa um aumento de 1,52% frente a 2017, quando o total de clientes era de 940.298. Esse 
aumento é resultado do esforço na captação de novos clientes tanto nas áreas já consolidadas, onde 
a empresa já possui rede de gás natural canalizado, como através da expansão de sua rede.

O aumento líquido do número de clientes se deu em maior parte no segmento residencial, com 
um total de 14.114 novos clientes, seguido pelo segmento comercial que passou a atender a mais 
254 clientes em 2018. No ano, também se observou um acréscimo de postos de GNV, num total 
de 6 novos postos abastecidos. No mercado industrial a empresa deixou de atender a 41 clientes, 
reduzindo o total de indústrias de 300, em 2017, para 259 em 2018, reflexo ainda da crise econômica 
enfrentada desde o final de 2014 e a crise financeira do estado do Rio de Janeiro.

Número de Clientes 2018 2017 Variação %

Residencial 941.263 927.149 1,52

Comercial 12.641 12.387 2,05

Industrial 259 300 -13,67

Geração Elétrica 3 3 0

GNV 456 459 6

Total 954.631 940.298 1,52
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As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 11.515,80 m3/dia, apresentando uma 
redução de -11,91%, frente a 2017, quando somaram 13.072,30 Mil m3/dia. Essa redução decorreu 
principalmente em razão da queda das vendas para geração elétrica (-19,33%), conforme decisão do 
governo de reduzir o acionamento de termelétricas no curso de 2018.

As vendas para o segmento industrial tiveram um recuo de -4,11% frente ao ano anterior, reflexo da 
importante redução no número de clientes (-41) no ano. Dos dez principais setores atendidos neste 
segmento na área de concessão da empresa, apenas Fundição/Siderurgia e Metalurgia apresentaram 
aumento do consumo de gás natural.  

As vendas totais para o comércio também sofreram uma redução e, neste caso, de -5,80%, frente 
a 2017, apesar do aumento total do número de clientes nesse segmento. E isso porque, embora 
a empresa tenha passado a atender a novos 284 pequenos comércios, deixou de atender clientes 
comerciais de grande porte.

O segmento residencial manteve o mesmo volume de crescimento observado em 2017 com 
um incremento de 1,23% em 2018, resultado principalmente do aumento do número de clientes 
residenciais no ano (14.114).

Destaque para as vendas do segmento GNV que em 2018 apresentaram um aumento de 8,14% 
frente a 2017, melhorando o resultado das vendas convencionais no ano. Além de uma tarifa mais 
competitiva, a partir de 2014, e a ligação de mais 6 novos postos, o frequente aumento dos demais 
combustíveis favoreceu este resultado. Além disso, a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias 
no final do mês de maio, causou a escassez dos demais combustíveis no Rio de Janeiro, naquele 
período, favorecendo as vendas e estimulando as conversões dos veículos para o GNV. O gás natural 
veicular é distribuído por rede de gasodutos e por isso não sofreu impacto de abastecimento pela 
ação da greve dos caminhoneiros. Nem mesmo os municípios atendidos por GNC deixaram de ser 
abastecidos pela empresa. Atualmente são abastecidos 465 postos de GNV na região metropolitana 
do Rio de Janeiro.

Em 2018 as vendas de gás e de acesso de terceiros à rede (ATR) para as termelétricas do Rio 
de Janeiro, situadas na área de concessão da empresa, registraram uma redução de 19,33% em 
comparação com o ano anterior. O despacho das térmicas no período correspondeu a 7.056,00 Mil 
m³/dia Mil m³/dia, quando em 2017 foi de cerca de 8.747,00 m³/dia, afetado pela decisão do governo 
de reduzir o acionamento das térmicas situadas na área de concessão da empresa.

Vendas (mil m³/dia) 2018 2017 Variação %

Residencial 321,50 317,60 1,23

Comercial 204,80 217,40 -5,8

Industrial 1.293,90 1.349,40 -4,11

Postos de GNV 2.639,60 2.440,90 8,14

Total do mercado convencional 4.459,80 4.325,30 3,11

Geração Elétrica + ATR* 7.056,00 8.747,00 -19,33

Total 11.515,80 13.072,30 -11,91

*ATR – Acesso de terceiros à rede
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A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada, no segundo semestre 
de 2017, à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – 
Agenersa, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa 
e o Estado do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997. O processo de revisão tarifária está em 
andamento conforme cronograma estabelecido pela Agência Reguladora.

Mantendo o foco na qualidade do serviço prestado e na satisfação do cliente, a empresa implantou 
novos projetos e ações que geraram resultados positivos e consolidaram ainda mais a imagem de 
excelência no atendimento ao cliente, durante o ano de 2018.
Foi implantado um plano de ação de eficiência na operação de Atendimento Telefônico, assegurando 
um mínimo de impacto na qualidade do serviço prestado aos clientes. Pilares de atuação: Negociação 
Valores X Indicadores; Redução TMA; Redução de Ligações de reincidência e otimização dos 
processos do Backoffice com o objetivo de agilizar a resposta ao cliente.
Desenvolvemos ações para melhoria e ampliação do atendimento pelos canais digitais (Chat, 
Facebook, Twitter e Reclame Aqui). Em março/2018, implantamos o chat, um canal ágil e moderno 
para o cliente, gerando eficiência para a empresa (operador pode realizar atendimentos simultâneos). 
Em 2018, foram realizados cerca de 14 Mil atendimentos por este canal. Também houve avanços 
na avaliação dos clientes no Reclame Aqui, encerrando o ano com avaliação positiva deste canal.
A automatização dos formulários do site também foi continuada, gerando redução de contatos e 
melhora do fluxo de informações entre as áreas. Seguiu ainda o fomento à adesão à Conta Inteligente 
nos canais de atendimento, por meio do qual o cliente recebe a fatura por e-mail, permitindo maior 
sustentabilidade, agilidade na entrega e eficiência de custo para a empresa. Foram mantidas 
as células de variação de consumo e baixas, onde a empresa seleciona e capacita um grupo de 
atendentes específicos para lidar com as reclamações/solicitações de forma ágil e direcionada.
Em dezembro/2018, o setor participou da mudança de marca junto aos canais de atendimentos  (call 
center, presencial e canais digitais).
Desde 2014, através do site da empresa, a Agência Virtual proporciona mais agilidade e segurança, 
com diversos serviços e facilidades online para os clientes. Em dezembro de 2018 a empresa já 
contava com mais de 238 mil clientes cadastrados. Foram registrados cerca de 2.200 milhões de 
acessos a esse canal, desde sua criação.
O sistema de atendimento móvel seguiu viabilizando a prestação de serviços presenciais a clientes 
residenciais localizados em municípios que ainda não dispõem de agências. Além disso, foi retomado 
o projeto Cidadão Natural que tem como objetivo aproximar a empresa dos clientes de condomínios 
Minha Casa Minha Vida (MCMV), através de visitas periódicas das áreas operativas, levando 
informações sobre tarifas, consumo consciente do gás, faturas de fornecimento, além da oportunidade 
de negociação de dívidas de forma diferenciada, sempre com o foco no perfil de clientes MCMV. 
O convênio com o órgão Disque Denúncia também foi mantido, no intuito de estabelecer mais um canal 
de comunicação e evitar irregularidades e falta de segurança, comprometendo os demais clientes.  
Por meio do projeto Diálogo Aberto, a empresa fortaleceu sua parceria com as instituições de amparo 
e defesa do consumidor e melhorou os prazos de atendimentos, participando de eventos como o 
Procon Carioca (Municipal), Procon Estadual e o do Jornal Extra. Este canal foi ampliado com a 
implantação da plataforma consumidor.gov. 
A Oficina de Garantia de serviço ao cliente atendeu, em 2018, 10.840 clientes, por meio da sua 
Ouvidoria, redes sociais e da Agenersa, atingindo 100% dos indicadores da qualidade em relação 
aos prazos de resposta da Ouvidoria e Agenersa. Com relação aos atendimentos que entraram pela 
Ouvidoria, houve redução de 8% em relação a 2017. 

Ouvidoria Agenersa Redes Sociais

5.890

1.196

3.754

(*) Redes sociais: facebook, twitter e site Reclame Aqui.

Foram implantados ainda, pela área do CRC (Controle e Regularização de Clientes), os seguintes 
projetos:
Projeto Caixa Blindada: No ano de 2018 foram instaladas 11 caixas blindadas em postos de GNV 
(sendo 1 em outubro e 10 em dezembro 2018). Tal ação apresentou um resultado de proteção de 
304.127 m³ que corresponde a R$ 686.840,41. Este resultado representa o período de consumo 
desde a instalação da caixa até 21 de janeiro 2019. 
Projeto OBNC (Ordens de Baixa não Cumpridas): O projeto de OBNC realizou 2.387 retiradas de 
medidores em locais de difícil acesso em 2018, resultando na proteção de R$ 2.637.727,33.
No Projeto Parque de Medidores foram realizadas, em 2018, 7.107 substituições. Esses serviços 
visam garantir a capacidade metrológica do equipamento para que o consumo apurado seja justo para 
o cliente e para a empresa. 

Em 2018, teve continuação o projeto de gaseificação do município de Japeri, onde foram assentados 
5,8 km de rede de média pressão (PE) de gás natural, visando o abastecimento de indústrias, postos 
de GNV, além de clientes residenciais e comerciais do município. 
Dando prosseguimento ao programa de renovação de redes antigas da cidade, foram assentados 
12.626 metros de rede e 704 ramais.
Com a renovação das redes, substituindo-se dutos de ferro fundido por polietileno (PE), já há alguns 
anos não é mais feita a manutenção de redes com aplicação de líquido selante, que era aplicado nos 
dutos de ferro, evitando assim escapamentos de gás. 

Período Renovação
Rede Assentada (metros)

Substituição de  ramal 
completo (Nº de ramais)

2018 12.626 704

2017 46.102 1.763

Neste trabalho, a segurança foi um objetivo prioritário na linha de atuação da empresa, que manteve 
os índices de segurança de acordo com as mais eficientes referências internacionais e dentro dos 
objetivos fixados no início do ano pelo grupo controlador da empresa.
A rede de distribuição de gás do Rio de Janeiro está dentro de padrões internacionais de segurança 
e de confiabilidade. Parte dos investimentos realizados em renovação das redes de gás canalizado 
foi aplicada na modernização e renovação de estações de regulagem e medição, nas quais não há 
histórico de anomalias. Todas são novas, blindadas, ventiladas, mapeadas e monitoradas pelo centro 
de controle da empresa.
A empresa tem ainda um sistema de detecção preventiva que inspeciona constantemente a rede de 
distribuição de gás da cidade. Através desse programa, define seu cronograma de manutenções e 
renovações.

A empresa é certificada e mantém desde 2012 um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade 
com a ISO 14001:2004, visando atender ao compromisso de desenvolver suas atividades com foco 
na preservação ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A partir de 2014 essa 
certificação foi ampliada para todas as atividades da empresa. Em 2018 a Certificação foi atualizada 
com sucesso para a versão 2015 (ISO 14001:2015).
No contexto desta certificação, a Política Ambiental da empresa pauta suas ações tendo em conta 
uma gestão responsável do meio ambiente incentivando o uso responsável da energia, visando a 
proteção do meio ambiente e o uso eficiente dos recursos naturais. Assim, adota diversas medidas 
sustentáveis, dentre as quais se destacam: a utilização racional dos recursos naturais e energéticos; a 
minimização do impacto ambiental; a promoção de economia e eficiência energética com a adoção de 
novas tecnologias; a diminuição dos efeitos adversos da sua atuação sobre o ecossistema e incentivar 
a conservação da biodiversidade; utilização racional e eficiente da água; e garantir a prevenção de 
contaminação mediante a melhoria continuada, o emprego das melhores técnicas disponíveis, e o 
controle e a minimização dos riscos ambientais.
Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis e de preservação e 
proteção ao meio ambiente, realizando treinamentos e ações de conscientização e segurança no 
ambiente de trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços terceirizados.
O ano de 2018 foi marcado pelo maior estreitamento no relacionamento da empresa junto às suas 
contratadas de obras de distribuição, através de treinamentos e inspeções em obras e galpões. As 
inspeções ambientais visam identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria nas unidades da 
empresa e de seus prestadores de serviços terceirizados da atividade de distribuição de gás. Essa é 
uma forma de verificar se as atividades e processos estão em conformidade com a legislação vigente 
e com as normas internas do grupo controlador Naturgy.
Desde 2015, a empresa promove anualmente o Fórum Ambiental com objetivo de conscientizar 
os colaboradores e difundir as práticas ambientais desenvolvidas pelo seu grupo controlador. O IV 
Fórum Ambiental, realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente, teve como temas a Sustentabilidade, 
Reciclagem e Economia Circular, contando com a participação de palestrantes internos e externos. 
A preocupação com suas emissões atmosféricas de carbono ultrapassa a esfera de seu processo 
produtivo e administrativo. Por isso, a empresa busca ir além da demanda de captação de carbono de suas 
atividades operacionais, neutralizando as emissões de carbono geradas por eventos externos voltados 
para os colaboradores. A iniciativa de compensação ambiental é voluntária. Em 2018 foram neutralizados 
16.988 kg de CO2e, o que equivale à absorção de carbono de 104 árvores aos 20 anos de idade.
Outra ação voluntária executada pelo grupo é o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica como 
forma de causar um impacto positivo na região onde atua, além de estimular a educação ambiental 
dos colaboradores – que são convidados a participar do plantio junto a seus familiares. Em 2018 foram 
plantadas mudas nativas em área de conservação ambiental do Rio de Janeiro.
Foram realizadas ainda ações e campanhas de Economia Circular a fim de reduzir os impactos 
negativos decorrentes da atuação da empresa, tais como: redução de consumo de água, energia 
e papel; fomento ao consumo de GNV e etanol frente à gasolina; ecolavagem da frota (sem uso de 
água); programa de compostagem do resíduo orgânico; reciclagem de materiais.

A empresa manteve a atuação na celebração de acordos e medidas de antecipação do seu 
encerramento, especialmente nos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. A medida 
resultou na redução de custos decorrentes do acompanhamento de processos pelos escritórios de 
advogados prestadores de serviços, na faixa de R$ 116 mil e ainda em uma relevante economia 
referente aos valores das causas, chegando a cerca de R$ 4,6 milhões, no ano de 2018. Vale ainda 
destacar o êxito na realização de acordos extrajudiciais e em processos de recuperação de Crédito/
Cobrança, Avarias de Terceiros e Recuperação Judicial de empresas-clientes em trâmite nas Varas 
Cíveis, que recuperou para a empresa o montante de pouco mais de R$ 2,8 milhões no ano.
Além disso, a empresa participou do evento realizado pelo Procon Carioca, denominado “Mutirão da 
Negociação”, visando negociar dívidas de clientes residenciais. A ação resulta em vários benefícios 
para a empresa, entre eles a manutenção em carteira de clientes que possuíam risco de corte do 
fornecimento por inadimplência; a redução da necessidade de adotar medidas visando as cobranças 
dos débitos e a recuperação de receitas.  
A área de Compliance, que antes integrava o setor de Auditoria Interna da empresa, passou para a 
gestão da Diretoria Jurídica, mantendo-se o monitoramento e revisão das normas de compliance que 
já eram feitos pelo jurídico, e passando a atuar diretamente nas avaliações de riscos de cada setor 
da empresa.
Desde 2016, a empresa atua em operações contra fraudes identificadas na rede de distribuição de 
gás natural, em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo – ANP, Delegacia de Defesa dos 
Serviços Delegados (DDSD), Instituto Nacional Metrologia (INMETRO), PROCON, Receita Federal 
e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ). A partir de 2017, os setores de 
Recuperação de Consumo e Security da empresa foram inseridos nas ações adotadas por meio 
desta Força Tarefa, mantida ao longo de 2018, visando inclusive a segurança da prestação do serviço 
e do sistema de distribuição.  

Após a conclusão de projetos importantes previstos para o quinquênio 2013-2017 - visando atender 
a 02 novos municípios, Mangaratiba e Maricá, com GNC no sistema estruturante; e ao projeto de 
gaseificação do município de Japeri, os quais demandaram grandes investimentos em 2017, 
chegando a R$ 274.318 mil – a empresa investiu em 2018 um total de R$ 154.099 mil, garantindo a 
manutenção necessária à segurança da rede de distribuição.
O ritmo dos investimentos operacionais em 2018 sofreu uma desaceleração (-43,82%) frente a 2017, 
considerando-se que até dezembro ainda estava em curso o processo de Revisão Tarifária para o 
quinquênio 2018-2022, por meio do qual será definido o volume de investimentos que a empresa 
deverá realizar ainda nos próximos 04 anos. 
Desta forma, foram investidos R$ 70.294 mil na renovação de redes de gás canalizado locais em 
2018, um montante de -42,53% frente a 2017. Na expansão da rede foram investidos R$ 71.202 mil, 
valor -34,94% inferior ao investido em 2017. A empresa também reduziu, em 30%, frente a 2017, seus 
investimentos em TI, Frota e Instalações, somando em 2018 um total de R$ 12.603 mil.
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Investimentos (R$ mil) nos últimos 05 anos

2014 2015 2016 2017 2018

Conta de Resultados (R$ mil) 2018 2017
Variação 

(R$)
Variação 

(%)

Receita líquida das vendas e serviços 4.153.332 3.831.493 312.839 8,40

Lucro bruto 1.022.818 1.024.546 (1,728) -0,17

Lajida (Ebitda) 421.675 700.482 (278.807) -39,80

Lucro operacional 411.279 584.660 (173.381) -29,66

Lucro líquido do exercício 173.110 338.847 (165.737) -48,91

Margem Bruta 24,63% 26,74% 2,62 -7,89

A redução em -11,91% do volume das vendas de gás totais (mercado convencional e geração elétrica) 
em 2018, frente a 2017, impactou diretamente nos resultados da empresa identificados acima.
O Lucro Líquido do exercício foi impactado por uma maior provisão de contingências de ações 
judiciais ao longo do ano e amortização.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CEG
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O LAJIDA (Ebitda) apresentou uma redução de -26,36% frente ao ano anterior.

LAJIDA 2018 2017 Variação (R$) Variação (%)

Lajida (R$ mil) 421.675 700.482 (278.807) -39,80

Lucro líquido do exercício 173.110 338.847 (165.737) -48,91

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 55.715 139.368 (83.653) -60,02

Depreciação e amortização 125.230 115.825 9.405 8,12

A informação acima está de acordo com a forma de cálculo determinada pela Instrução 
Normativa 527/2012 CVM.

Com a lenta recuperação da atividade econômica e com os sinais consistentes do controle e da 
redução da inflação, o Banco Central manteve a política monetária de redução da taxa Selic, passando 
a taxa de 7,00% para 6,50%, em 2018.
Embora a empresa tenha reduzido os custos com a dívida, foi necessário registrar, ao longo de 
2018, contingências de processos judiciais que impactaram o resultado. Assim, o resultado financeiro 
apresentou, em 2018, o valor negativo de R$ 161.778 mil, frente ao valor negativo de R$ 106.443 
em 2017.
O endividamento da empresa, que era de 39% em 2017, passou para 37%, em 2018.

2018 2017 Variação (%) Variação (R$)

Resultado Financeiro -161.778 -106.443 51,99 -55.335

No dia 11 de dezembro de 2018, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas o 
pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$ 85.162 mil, (R$ 0,32801973 bruto por 
ação) a ser pago em parcela única, no dia 30 de julho de 2019. Farão jus ao benefício os acionistas 
titulares de ações na data da realização da Assembleia de Acionistas. 
O valor aprovado, que corresponde a 49% (quarenta e nove por cento) do lucro líquido do exercício, 
após as deduções legais, foi registrado atendendo-se ao disposto no Estatuto da empresa, que 
prevê dividendo mínimo obrigado de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro do exercício. Assim, o 
saldo remanescente, no valor de R$ 79.292 mil, excetuando-se o valor da reserva legal de R$ 8.656, 
permaneceu no patrimônio líquido e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, 
a ser realizada no mês de abril de 2019. 

Ao longo de 2018 a empresa manteve a estrutura de financiamentos necessários à realização dos 
seus investimentos. Para 2019, a meta é a manutenção da busca contínua das melhores condições 
de financiamento.

Principais indicadores 2018

Quadro de Pessoal/Número de funcionários 412

Homens/Mulheres (%) 63/37

Total de diretivos* 40

Mulheres em postos diretivos 14

Gastos de Pessoal (R$) 138.334.292

Horas de treinamento por empregado 24

Investimento em formação anual (R$) 673.160

*Diretores e gerentes
A empresa deu seguimento a diversos projetos desenvolvidos e acompanhados pela área de 
Recursos Humanos, tais como: Pesquisa de Clima e Compromisso (realizado e trabalhado 
a cada 02 anos); Gestão de Talentos (potencializa o desenvolvimento profissional de seus 
colaboradores com base nas estratégias do Grupo e fundamentado num modelo de competências já 
consolidado, o Modelo de Liderança); Carreira em Foco (reforça o compromisso da empresa com o 
desenvolvimento profissional de seus colaboradores, ampliando canais de comunicação e mantendo 
aberta a discussão sobre desenvolvimento e carreira, em sua 9ª edição em 2018); Universidade 
Corporativa e Universidade Estendida (visam o desenvolvimento de colaboradores e prestadores 
de serviços através do conhecimento gerado pela empresa, oferendo cursos através de plataforma 

on line ou treinamentos presenciais); Programa de Mobilidade Interna (promove a movimentação 
interna na empresa garantindo o melhor aproveitamento de vagas e de talentos); Programa Bolsa 
de Estudos (patrocina parte importante do investimento na educação de colaboradores); Programa 
Jovem Aprendiz (parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE na sua 17ª edição); 
Serviço de Atenção ao Empregado (SAE) (novo modelo de relação com os funcionários que garante 
conectividade nos canais de relacionamento).

A Política de Benefícios adotada pela empresa contribui para a melhora da qualidade de vida, 
satisfazendo determinadas necessidades dos seus empregados. Entre esses benefícios se destacam: 
Plano de Previdência, Plano de Saúde e Odontológico, Auxílio-Medicamentos, Seguro de Vida, 
Auxílio-Creche, Auxílio-Excepcional, Vale-Refeição, Cesta Básica, Empréstimos, Bolsa de Estudos, 
Programa Gympass e Extensão da Licença-Maternidade de 4 para 6 meses e da Licença-Paternidade 
de 05 para 20 dias (adesão ao Programa Empresa Cidadã).

Foram investidos mais de R$ 800 mil em aproximadamente 40 mil horas de capacitação para 
funcionários e prestadores de serviços em ações de formação para desenvolvimento do negócio, 
liderança, qualidade no atendimento ao cliente, desenvolvimento comportamental, compromisso com 
a segurança e saúde, entre outras.

Mantendo o compromisso de promover a conciliação entre a vida pessoal e profissional dos 
empregados, foi renovado o certificado EFR (Empresa Familiarmente Responsável) que reconhece a 
empresa como líder internacional na qualidade de emprego, flexibilidade e estímulo à vida social dos 
colaboradores, bem como à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional.

Nos feriados que ocorreram às terças e quintas-feiras, não houve expediente mediante a compensação 
ao longo do ano e a jornada de trabalho realizou-se em horários flexíveis (entrada e saída), em ambos 
os casos, exceto para os funcionários de serviços essenciais, conforme calendário estabelecido pela 
empresa. A jornada de trabalho foi reduzida em duas horas às sextas-feiras, também mediante a 
compensação ao longo do ano.

A empresa patrocinou por mais um ano consecutivo o Rio Gastronomia, maior evento de gastronomia 
do Brasil, que já faz parte do calendário de eventos do Rio de Janeiro. Em 2018, o Rio Gastronomia 
aconteceu entre os dias 17 e 26 de agosto, nos Armazéns 3 e 4 do Píer Mauá. Os melhores 
restaurantes e bares da cidade estavam representados por quiosques e estandes espalhados pelos 
armazéns, servindo o que há de melhor na gastronomia carioca. Durante todo o evento aconteceu 
também uma feira com produtos típicos do interior do estado, como cachaças, doces, chocolates, 
biscoitos e compotas. Além dos destaques de gastronomia, houve também uma programação 
musical diária. 

Dando continuidade ao projeto Energia do Sabor, em julho de 2018 outra turma formou 19 jovens 
carentes em cozinheiros internacionais, com o apoio da Fundação Naturgy. Em novembro de 2018 
teve início a sexta turma deste projeto, uma parceria com a universidade Unilasalle, de Niterói, que 
consiste em oferecer a jovens um curso de extensão de Cozinheiro Internacional, com duração de 
um ano. A sexta turma teve o apoio do Dia Solidário, um programa do Grupo que investe em cursos 
para jovens carentes mediante a doação de um dia de salário do colaborador voluntário, sendo que a 
empresa dobra o valor total arrecadado. 

Em sua versão 2018, mais de 200 jovens se inscreveram para as 20 vagas. O curso permite o 
aproveitamento pelo mercado de trabalho de quase 100% dos aprovados. Há ex-alunos trabalhando 
em cozinhas renomadas como as do Hotel Fasano, Palácio Tangará (SP) e Copacabana Palace, entre 
outras. Desde 2012, 87 jovens carentes, com idades entre 17 e 25 anos, já se formaram e receberam 
seus diplomas de cozinheiro internacional.

Por mais um ano, a empresa patrocinou mais 70 apresentações do projeto “Energia para Crescer”, em 
42 instituições de ensino do Rio de Janeiro e de Niterói. O projeto consiste na apresentação gratuita da 
peça infantil “Manual para o Futuro Legal”, seguida de um bate papo sobre o uso seguro do gás natural 
com alunos das redes pública e privada. No ano, “Energia para Crescer” alcançou 8.688 crianças 
e 489 educadores, em apresentações que começaram no dia 5 de junho e foram até o dia 30 de 
novembro. O “Energia para Crescer” acontece no Brasil desde 2012 e já passou por 238 instituições 
de ensino, foi assistido por 80 mil alunos num total de 567 apresentações, que aconteceram em 23 
municípios do Estado do Rio. 

Com o apoio da empresa e da Fundação Naturgy, o Senai iniciou no dia 1º de outubro de 2018 três 
turmas técnicas para formar profissionais na área de gás, nas especialidades de Agente Comercial, 
Instalador Predial e Técnico de Inspeção em Gás, cada classe com 12 alunos. Os cursos não têm 
custo para os alunos, estando contemplados o valor do uniforme, material didático e transporte mais 
lanche por dia de aula. Com idade que varia de 21 a 53 anos, todos têm em comum a vontade de se 
especializar para entrar no mercado de trabalho. E, ao final de cada turma, a empresa disponibilizou 
os contatos de todos os formandos para que sejam direcionados às empresas parceiras.

O ano de 2018 foi de premiações, certificações e destaques importantes para a empresa, indicados 
a seguir:

• Prêmio ESARH – edição 2018, na modalidade Gestão de Pessoas, com o case “Ferramentas de 
gestão: engajar, motivar e evoluir ”;

• Prêmio Ser Humano 2018, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). 
A empresa conquistou o bronze na categoria “Gestão de Pessoas – Desenvolvimento” com o 
case “Universidade Estendida e o Desenvolvimento das Capacidades de seus Parceiros: Uma 
estratégia de Negócio”;

• A empresa foi uma das finalistas da 14ª edição do Prêmio Brasil Ambiental, iniciativa da Câmara 
de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) que reconhece as organizações com 
melhores práticas em sustentabilidade. Concorreu na categoria “Emissões Atmosféricas” com um 
projeto que identifica e monitora o impacto de ações para redução de emissões de gases de efeito 
estufa, contribuindo para a agenda de sustentabilidade da empresa.

• Em junho de 2018, no Prêmio Firjan de Ação Ambiental 2017, na categoria Gestão de Gases 
de Efeito Estufa (GEEs) e Eficiência Energética, do Programa Menos Gases de Efeito Estufa, a 
empresa foi a vencedora com o mesmo case: Programa Menos Gases de Efeito Estufa.

• No anuário Maiores & Melhores da revista Exame 2018, no ranking das 500 maiores empresas 
por vendas, a empresa classificou-se no 170º lugar. Entre as maiores empresas com controle 
espanhol,  foi a 6ª colocada. 

• No anuário de 2018, Valor 1000, do jornal Valor Econômico, no ranking das 1000 maiores
empresas do país, a empresa ficou na 146ª posição; e no segmento Petróleo e Gás, obteve 
o 6º lugar.

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da empresa estava representado por 259.637.732 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Acionistas

Participação no 
 capital social (%)

Naturgy Distribución Latinoaméricana S.A. 54,16

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 34,56

Fundo em Investimento em ações Dinâmica Energia 8,84

Pluspetrol Energy Sociedad Anônima 2,26

Demais acionistas 0,18

Ações em tesouraria 0,0047

Total 100
Todas as ações emitidas pela Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG são 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
No curso de 2018 não houve alteração no quadro acionário da empresa, tão somente a alteração da 
denominação do seu acionista controlador e operador técnico. 

Em conformidade com o artigo 2º da Instrução Normativa CVM nº 381/2003, a empresa, que não 
possui sociedades por ela controladas, declara que manteve para o exercício de 2018 a contratação 
da prestação de serviços de auditoria externa contábil com a E&Y Auditores Independentes S/S, 
conforme aprovação de contratação em 12/12/2017 pelo Conselho de Administração.
A E&Y Auditores Independentes S/S presta exclusivamente o serviço de Auditoria e Revisão das 
Demonstrações Financeiras e Informações Trimestrais da empresa, não realizando nenhum outro tipo 
de trabalho ou auditoria para a empresa.
Nos termos do artigo 4º da mesma norma, a empresa declara que a E&Y prestou, relativamente ao 
exercício de 2018, serviços de auditoria externa das Demonstrações Financeiras também para as 
demais empresas do grupo Naturgy no Brasil, todas de capital fechado, contratados globalmente.  A 
empresa entende que a prestação destes serviços não afeta ou impacta o resultado dos trabalhos de 
auditoria externa prestado para a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG.
Os auditores externos E&Y declaram que, com relação ao exame de auditoria das demonstrações 
financeiras das empresas integrantes do grupo Naturgy no Brasil, as exigências da Resolução CFC-
NBC PA 290(R1) são suficientes para cumprir suas responsabilidades na auditoria das demonstrações 
financeiras. Portanto, confirmam sua independência de acordo com as exigências promulgadas 
na referida Resolução. E ainda declaram que possuem entendimento das Normas Internacionais 
e Brasileiras de Auditoria, necessário para cumprir suas responsabilidades na auditoria das 
demonstrações financeiras do grupo e conduzem seu trabalho sobre as demonstrações financeiras 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 em conformidade com essas normas. 

A Diretoria

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 142.848 74.621

Contas a receber de clientes (Nota 7) 497.133 505.181

Estoques 1.778 2.251

Tributos a recuperar (Nota 8) 49.049 40.161

Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10) 1.726 1.819

Cessão de crédito 9.762 7.575

Demais contas a receber 3.663 2.885

705.959 634.493

Não circulante

Realizável a longo prazo

Contas a receber de clientes (Nota 7) - 34.484

Ativos fiscais diferidos (Nota 9) 242.537 128.295

Tributos a recuperar (Nota 8) 29.670 19.042

Depósitos judiciais (Nota 12) 80.198 100.879

352.405 282.700

Investimentos 380 380

Intangível (Nota 13) 2.198.486 2.182.881

2.551.271 2.465.961
Total do ativo 3.257.230 3.100.454

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

Fornecedores (Nota 14) 380.703 357.611
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 227.979 283.282
Obrigações trabalhistas 9.339 7.249
Tributos a recolher (Nota 16) 88.137 102.495
Obrigações com fundo de pensão (Nota 19) 48.025 32.125
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 9.623 315
Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio (Nota 10) 73.561 91.724
Demais contas a pagar 14.933 12.473

852.300 887.274
Não circulante

Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 674.800 637.299
Obrigações com fundo de pensão (Nota 19) 170.867 168.084
Provisão para contingências (Nota 20) 265.926 63.884

1.111.593 869.267
Total do passivo 1.963.893 1.756.541
Patrimônio líquido (Nota 18)

Capital social 644.460 587.923
Reserva de capital 2.194 2.194
Reservas de lucros 732.407 835.047
Ajuste de avaliação patrimonial (85.724) (81.251)

Total do patrimônio líquido 1.293.337 1.343.913
Total do passivo e patrimônio líquido 3.257.230 3.100.454

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017

Receita líquida (Nota 22) 4.153.332 3.831.493

Custo do serviço (Nota 23) (3.130.514) (2.806.947)

Lucro bruto 1.022.818 1.024.546

Despesas gerais e administrativas (Nota 25) (564.085) (408.690)

Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 26) (47.454) (31.196)

Lucro operacional 411.279 584.660

Receitas financeiras 24.903 24.420

Despesas financeiras (207.357) (130.865)

Resultado financeiro, líquido (Nota 27) (182.454) (106.445)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 228.825 478.215

Imposto de renda e contribuição social - correntes (Notas 9 e 17) (141.586) (144.010)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Notas 9 e 17) 85.871 4.642

Lucro líquido do exercício 173.110 338.847

Quantidade de ações em circulação (em milhares de ações) 259.638 259.638

Lucro líquido básico e diluído por mil ações do capital social no final do 

exercício - R$ 666,74 1.305,07
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017

Lucro líquido do exercício 173.110 338.847

Outros componentes do resultado abrangente

Ganho/perda atuarial de fundo de pensão 12.547  (36.797) 

Outros componentes do resultado abrangente do exercício 12.547 (36.797)

Total do resultado abrangente do exercício 185.657 302.050
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 228.825 478.215
Ajustes

Amortizações do intangível e diferido 125.230 115.824
Resultado na baixa do intangível (140) (577)
Juros, IOF, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos 72.014 94.563
Atualização monetária sobre depósito judicial (1.308) 1.567
Baixa depósitos não recuperáveis 3.349 -
Provisão atuarial do benefício pós-emprego 31.230 25.393
Adições contingências 118.633 (195)
Atualização monetária contingências 83.409 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 62.562 2.651
Baixa líquida de ativo intangível sem venda 4.712 50

728.516 717.491
Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes (44.947) (150.329)
Tributos a recuperar e diferidos 40.996 118.180
Estoques 473 48
Cessão de crédito (2.187) (1.694)
Demais contas a receber 906 1.953
Depósitos judiciais 18.640 (929)
Fornecedores 20.677 129.396
Obrigações trabalhistas 2.090 (1.463)
Tributos a recolher (70.073) (116.083)
Partes relacionadas 9.401 (2.972)
Demais contas e despesas a pagar 2.496 2.133

Caixa proveniente das operações 706.988 695.731

Juros pagos (75.162) (96.878)
Imposto de renda e contribuição social pagos (165.986) (134.550)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 465.840 464.303
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do intangível (145.547) (259.412)
Baixa líquida de ativo intangível - 16

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (145.547) (259.396)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Amortização de empréstimo (14.654) (24.522)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (214.684) (193.318)
IRRF sobre juros sobre capital próprio (22.728) (10.539)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (252.065) (228.379)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 68.227 (23.472)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 74.621 98.093
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 142.848 74.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva de capital - 
incentivos fiscais Legal Expansão

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
acumulados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial Total
31 de dezembro de 2016 544.500 2.194 101.272 457.762 199.058 - (44.453) 1.260.332
Aumento de capital 43.423 - - (43.423) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 338.847 - 338.847
Dividendos adicionais aprovados - - - - (126.746) - - (126.746)
Despesas com fundo de pensão - - - - - - (36.798) (36.798)
Destinação do lucro

Reserva legal - - 16.313 - - (16.313) - -
Reserva para investimentos futuros - - - 72.312 (72.312) - - -
Juros sobre o capital próprio - mínimo obrigatório (R$312,53 por lote de mil ações) - - - - - (81.144) - (81.144)
Dividendos propostos (R$40,75 por lote de mil ações) - - - - - (10.579) - (10.579)
Destinação de resultado definido em AGOE - - - - 230.811 (230.811) - -

31 de dezembro de 2017 587.923 2.194 117.585 486.651 230.811 - (81.251) 1.343.913
Aumento de capital 56.537 - - (56.537) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - 96.760 (96.760) 173.110 - 173.110
Despesas com fundo de pensão - - - - - - 12.547 12.547
Instrumentos financeiros - - - - - - (17.020) (17.020)
Dividendos aprovados em AGOE - - - - (134.051) - - (134.051)
Destinação do lucro

Reserva legal - - 8.656 - - (8.656) - -
Juros sobre o capital próprio - mínimo obrigatório (R$328,00 por lote de mil ações) - - - - - (85.162) - (85.162)
Dividendos propostos (R$305,39 por lote de mil ações) - - - - 79.292 (79.292) - -

31 de dezembro de 2018 644.460 2.194 126.241 526.874 79.292 - (85.724) 1.293.337

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017
Vendas de gás e de serviços
Receitas

Vendas de gás, serviços e contratos de construção 5.097.246 4.558.102
Outras receitas operacionais 4.256 4.850
Constituição de provisão para contas de cobrança duvidosa (62.562) (13.890)
Não operacionais 140 642

5.039.080 4.549.704
Insumos adquiridos de terceiros

Custos do gás vendido e dos serviços prestados (3.041.021) (2.735.095)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais e 

respectivos impostos indiretos (1.060.690) (677.804)
(4.101.711) (3.412.899)

Valor adicionado bruto 937.369 1.136.805
Retenções

Amortizações do intangível e diferido (125.230) (115.824)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 812.139 1.020.981
Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 22.843 24.420
Valor adicionado total a distribuir 834.982 1.045.401

2018 2017
Distribuição do valor adicionado
Pessoal

Remuneração direta 78.375 79.937
Benefícios 24.180 22.597
FGTS 5.022 5.150

107.577 107.684
Impostos, taxas e contribuições

Federais 194.676 274.304
Estaduais 163.191 181.847
Municipais 2.142 1.983

360.009 458.134
Remuneração de capitais de terceiros

Juros 184.622 130.863
Aluguéis 9.664 9.873

194.286 140.736
Remuneração de capitais próprios

Juros s/ capital próprio 85.162 81.144
Dividendos propostos 79.292 10.579
Lucros retidos 8.656 247.124

173.110 338.847
Valor adicionado distribuído 834.982 1.045.401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

1. Informações gerais

A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG (“CEG” ou “Companhia”) tem 
como objetivo, no âmbito de sua concessão, operar os serviços públicos de gás, de qualquer 
tipo e origem, no Estado do Rio de Janeiro, e explorar, com exclusividade, a distribuição de gás 
canalizado, bem como todos os subprodutos resultantes pelo período de 30 anos contados a 
partir de 21 de julho de 1997 (data da privatização), prorrogáveis a critério exclusivo do Estado 
do Rio de Janeiro por igual período de tempo e por uma única vez.

A Companhia é uma sociedade anônima sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group cuja sede temporariamente está 
localizada em Madri - Espanha, e está registrada na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

Em 2018, o Grupo controlador e operador técnico da Companhia, então denominado Gás 
Natural Fenosa, modificou sua marca passando a ser denominado Naturgy. Em continuação 
a essa mudança, todas as empresas operadas e controladas pelo grupo no Brasil também 
passam a incorporar a nova marca em sua identidade visual, sem alteração de razão social, 
inclusive a CEG.

A utilização, pela Companhia, da marca do grupo controlador Naturgy Energy Group S.A., se 
dará de forma gratuita e por tempo indeterminado, conforme contrato de cessão de uso de 
marca aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de 
outubro de 2018.

A mudança, que foi precedida de comunicação à Agência Reguladora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, passou a ser amplamente divulgada 
através da mídia, possibilitando informar não apenas ao mercado, aos acionistas e investidores 
da Companhia, mas também a todos os seus clientes, prestadores de serviços e parceiros 
comerciais.

A área de concessão da CEG inclui a cidade do Rio de Janeiro e os seguintes municípios que 
integram a sua região metropolitana: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica e São João de Meriti.

De acordo com o Edital de Venda PED/ERJ nº 02/1997 e com o contrato de concessão, a CEG 
deverá cumprir determinações requeridas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Poder 
Concedente). O não cumprimento das referidas determinações sujeitará a Companhia a 
penalidades que vão desde a advertência até a extinção da concessão.

As principais determinações são:

• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação 
dos serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e 
equipamentos, de modo a assegurar a qualidade dos serviços;

• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário 
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela integridade destes;

• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à 
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade 
civil por danos causados a terceiros;

• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação dos 
serviços;

• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;

• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de Concessão, 
nos prazos e condições fixados;

• Manter em operação o Instituto de Seguridade Social da CEG - GASIUS;

• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro; e

• Cumprir integralmente o acordo coletivo de trabalho vigente, durante o prazo nele estipulado.

A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão mencionadas 
acima têm sido cumpridas adequadamente.

Na hipótese de extinção da concessão, a Companhia seria indenizada pelo valor residual dos 
bens integrantes da concessão (Nota 13).

A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia 
em 21 de março de 2019.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade 
com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB).

Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração 
na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, que, no caso de outros ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a mensuração 
ao valor justo.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo 
de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2. Apresentação de informação por segmento

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com 
o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal 
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de 
desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria-Executiva. Ver detalhes na Nota 21.

2.3. Moeda funcional

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico, no qual a empresa atua («a moeda funcional»). As demonstrações 
financeiras da Companhia estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a 
moeda de apresentação da Companhia.

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.4. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos 
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses, ou menos, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

2.5. Ativos financeiros

2.5.1. Classificação

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 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 da Companhia 
para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para quais a Companhia tenha 
aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu 
valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um 
componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o 
expediente prático são mensurados pelo preço de transação determinando de acordo com o 
CPC 47.

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 em nível de instrumento.

2.5.2. Reconhecimento e mensuração

Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia 
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis 
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado.

2.5.3. Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O 
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal 
dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.5.4. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado

A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável.

Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem:

(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;

(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;

(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou

(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira, incluindo condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos 
de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na 
demonstração do resultado.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder 
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido 
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.

2.6. Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia, normalmente, as 
contas a receber são reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo de 
recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário, são apresentadas no não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva 
de juros menos a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”), considerando os 
critérios descritos na Nota 2.5.4.

A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para 
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para 
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.

A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela 
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência 
histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica 
observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.

2.7. Estoques

Referem-se, principalmente, a bens para instalação e itens de almoxarifado e estão apresentados 
pelo menor valor entre o custo de aquisição e o valor líquido realizável.

2.8. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda e as contribuições sociais são reconhecidos 
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de 
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações 
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. 

Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se 
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o 
lucro tributável (prejuízo fiscal).

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas.

Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há 
um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e 
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de 
renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.

2.9. Depósitos judiciais

Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 
da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.

2.10. Ativos intangíveis

i) Contrato de concessão

Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como 
intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como contraprestação da concessão; 
e (ii) os custos dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de 
concessão (infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da concessão é amortizado pelo 
prazo residual da concessão e a amortização dos custos da infraestrutura é calculada com 
base na vida útil estimada para os ativos compreendidos e integrantes da base de cálculo da 
tarifa de prestação de serviços.

O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado, 
conforme a referida norma é considerada um serviço prestado ao Poder Concedente e a 
correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não 
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem está, em sua grande 
maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo.

Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás 
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser 
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa 
época. Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende que a 
provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional de receber caixa 
ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo 
bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento 
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, 
será objeto de negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem 
à vida útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa 
anualmente a vida útil de seus ativos.

ii) Programas de computador (softwares)

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimada.

Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear 
ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas demonstradas na (Nota 13).

iii) Servidão de passagem

As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela 
expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão (Nota 13).

2.11. Impairment de ativos não financeiros

Os ativos que têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os 
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu 
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham 
sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data de apresentação do balanço. Como resultado dessa avaliação não 
foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda em 31 de dezembro de 2018.

2.12. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo 
operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.13. Provisão para contingências

As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: 
a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como 
resultado de eventos já incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as 
perdas operacionais futuras.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais 
de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.14. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos 
na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação 
é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 
data do balanço.

Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, 
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, 
são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em 
benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que 
são incorridos.

2.15. Benefícios a funcionários

a) Obrigações de aposentadoria

O passivo relacionado aos planos de benefício definido é o valor presente da obrigação de 
benefício definida na data do balanço menos o valor justo dos ativos do plano, ajustados pelo 
custo de serviços passados não reconhecidos. A obrigação de benefício definido é calculada 
anualmente por atuários independentes usando-se o método de unidade de crédito projetada. 
O valor presente da obrigação de benefício definido é determinado mediante o desconto das 
saídas futuras estimadas de caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos 
de mercado, as quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e 
que tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de 
pensão.

O custo do serviço passado é o aumento no valor presente da obrigação de benefício 
quando da introdução ou mudança no plano de benefício pós-emprego, resultante de 
serviços prestados pelos empregados participantes em períodos passados. Ganhos e perdas 
atuariais compreendem (i) os ajustes de experiência, ou seja, os efeitos de diferenças entre 
as premissas atuariais adotadas e as efetivamente ocorridas; (ii) os efeitos de alterações de 
premissas atuariais.

A Companhia adotou o método de reconhecimento imediato dos ganhos e perdas atuariais 
que está de acordo com as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 33 (R1), 
aprovado pela Deliberação CVM nº 600/09, que trata de benefícios a empregados. Os 
ganhos e as perdas atuariais são reconhecidos no resultado abrangente, ficando a variação 
dentro do patrimônio, nunca transitando pelo resultado (outros resultados abrangentes não 
reclassificáveis). Este método suaviza as flutuações no resultado, tendo o efeito diluído no 
patrimônio e, em adição, mantém o passivo por um valor adequado.

Em atendimento à Deliberação CVM nº 600, de 7 de outubro de 2009, a Companhia, com 
base em estudo atuarial, apurou os passivos oriundos dos benefícios futuros a que os 
funcionários têm direito (Nota 19).

Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) aprovado pela Deliberação 
CVM nº 695/12, a Companhia adotou a reposição dos juros do passivo e do retorno esperado 
dos ativos por uma única taxa de juros líquida, que não gerou aumento significativo do custo 
do plano no resultado do exercício.

b) Outras obrigações pós-aposentadoria

A Companhia oferece a seus funcionários benefícios de plano de assistência médica pós-
aposentadoria. O direito a esses benefícios é concedido a um grupo fechado de aposentados 
e seus dependentes legais que, em 17 de junho de 1998, faziam parte do plano de assistência 
médica da Companhia. Os custos esperados desses benefícios são acumulados pelo período 
do vínculo empregatício, usando-se uma metodologia contábil semelhante à dos planos de 
pensão de benefício definido. Essas obrigações são avaliadas anualmente por atuários 
independentes e qualificados.

c) Participação nos lucros

O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do 
exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia.

2.16. Capital social

As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.

2.17. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio

A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada 
com base no Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

2.18. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de 
gás e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida 
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com 
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando 
critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme 
descrição a seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando 
em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

a) Venda de gás

A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda 
não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.

b) Venda de mercadorias

A Companhia vende determinados equipamentos destinados aos usuários residenciais de 
gás canalizado, como acessórios e classifica como “Outras receitas e despesas, líquidas” 
na demonstração do resultado. Essas vendas são reconhecidas sempre que a Companhia 
efetua a entrega dos produtos para o cliente e não há nenhuma obrigação não satisfeita 
que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) 
os produtos tenham sido enviados para o (retirados no) local especificado; (ii) os riscos de 
obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado 
os produtos de acordo com o contrato de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham 
sido acordadas, ou a Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios para 
aceitação foram atendidos. As vendas de equipamentos são, geralmente, realizadas em 
dinheiro ou por meio de cartão de crédito.

c) Serviços de construção

O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado 
é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é 
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar 
essa construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e 
reconhecimento da receita e custo dos serviços de construção da infraestrutura de distribuição 
de gás, a Companhia considera o estágio de execução do serviço prestado.

d) Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo regime de competência, 
usando o método da taxa efetiva de juros.

2.19. Demonstração do valor adicionado

A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de 
base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 
09 - Demonstração do Valor Adicionado. A primeira parte da DVA apresenta a riqueza criada 
pela Companhia, representada pelas receitas, pelos insumos adquiridos de terceiros, e pelo 
valor adicionado recebido de terceiros. A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da 
riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e 
remuneração de capitais próprios.

2.20. Resultado básico por ação

O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado líquido do ano 
pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o período. O resultado por 
ação diluído é calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos instrumentos 
potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados.

2.21. Normas emitidas mas ainda não vigentes

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de emissão 
das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende 
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.

• CPC 06 - “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). Com 
essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa 
nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.  Os critérios 
de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos 
arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil” e correspondentes interpretações. A Administração está avaliando os impactos de 
sua adoção.

A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) retrospectivamente com o efeito cumulativo da 
aplicação inicial da norma reconhecida na data da aplicação inicial. A Companhia planeja não 
reapresentar informações comparativas, mas reconhecerá o efeito cumulativo da aplicação 
inicial da norma como um ajuste ao saldo inicial dos lucros retidos (ou outro componente do 
patrimônio, conforme apropriado), na data da aplicação inicial. O motivo dessa escolha é 
atender à adoção usada na política de contabilidade corporativa.

Durante 2018, o Grupo efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2). Em 
suma, espera-se que o impacto da adoção do CPC 06 (R2) seja o registro de um passivo 
de arrendamento em contrapartida da rubrica de “Imobilizado” (ativos de direito de uso) no 
montante aproximado de R$5.700. A Companhia efetuará a contabilização pelo método 
retrospectivo modificado calculando o valor presente na data de 1º de janeiro de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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2.22. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações

A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1º de janeiro de 2018.

• IFRS 9/CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a mensuração e o 
reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada 
em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 
39/CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. 
As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de 
ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de 
perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e 
(iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge. A Administração 
entende que as novas orientações do CPC 48 não trarão impacto significativo na classificação 
e mensuração dos seus ativos financeiros, bem como na contabilização das relações de 
hedge, exceto pelo impairment de contas a receber.

A partir da adoção da nova norma CPC 48, o cálculo da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa passa a ter como base a perda esperada e não mais a incorrida. Sendo assim, a 
Companhia revisou seus ativos e passivos financeiros e registrou um aumento na provisão 
para créditos de liquidação duvidosa no 1º trimestre de 2018, conforme tabela a seguir:

Mercado Valor
Residencial 853
Comercial 4.642
Industrial 9.003
GNV 2.880
Órgão Público 4.595
Outros clientes 3.814
Total 25.788
Impostos 34% 8.768
Total do impacto líquido 17.020

• IFRS 15/CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes” - essa nova norma traz os princípios que 
uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. 
Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um 
bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio 
de riscos e benefícios. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a CPC 47 - 
“Contratos de Construção”, IAS 18/CPC 30 - “Receitas” e correspondentes interpretações.

A Companhia realizou um estudo e concluiu que a aplicação da nova norma não afetou a 
forma de contabilização já existente.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias.

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, 
estão contempladas a seguir:

a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada

Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada é efetuada estimativa, com 
base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue mas 
ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme 
apresentado na Nota 7. A receita estimada nessas condições em 31 de dezembro de 2018 foi 
de R$167.157 (R$221.498 em 31 de dezembro de 2017).

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais

Esses impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o 
lucro futuro tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das diferenças 
temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas 
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da 
Companhia sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os 
prazos originais das contas a receber.

d) Vida útil do ativo intangível

A vida útil dos ativos classificados no ativo intangível reflete o período em que se espera que 
os benefícios econômicos futuros serão consumidos pela Companhia não superior ao período 
de concessão. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil desses ativos.

e) Provisão para contingência

A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se 
encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para 
fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e 
atualizadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.

f) Benefícios de planos de pensão

O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma série de fatores que são 
determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam uma série de premissas. Entre 
as premissas usadas na determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão, 
está a taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das 
obrigações dos planos de pensão.

A Companhia determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada exercício. Essa é 
a taxa de juros que deveria ser usada para determinar o valor presente de futuras saídas 
de caixa estimadas, que devem ser necessárias para liquidar as obrigações de planos de 
pensão. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, a Companhia considera as taxas 
de juros de títulos privados de alta qualidade, sendo estes mantidos na moeda em que os 
benefícios serão pagos e que têm prazos de vencimento próximos dos prazos das respectivas 
obrigações de planos de pensão.

Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em 
parte, em condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 19.

4. Gestão de risco financeiro

4.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem aos seguintes principais riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e 
risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia 
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Companhia.

A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do gás distribuído, uma vez 
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração 
o aumento dos custos do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido para 
distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações averiguadas na margem de 
contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.

A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo 
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem 
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados. A 
Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de juros de mercado com o objetivo 
de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para proteger, 
parte ou total de seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas.

Em 31 de dezembro de 2018 não existia nenhum instrumento financeiro derivativo contratado.

a) Risco de mercado

i) Risco cambial

O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexadas a 
moeda estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos. 
Em 31 de dezembro de 2018 não há ativos ou passivos financeiros relevantes sujeitos à 
variação cambial. 

ii) Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas 
resultantes de flutuações nas taxas de juros que aumentam as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.

A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a 
eventual necessidade de contração de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade 
dessas taxas.

b) Risco de crédito

As regras relativas às vendas da Companhia consideram o nível de risco de crédito a que 
está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A concentração de risco de crédito com 
respeito às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. Adicionalmente, 
em caso de inadimplência no pagamento de faturas, a distribuição do gás é paralisada nos 
prazos descritos na Nota 7. Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida 
em relação àqueles que a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.

A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode 
ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às 
informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia 
concentra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha.

c) Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos.

O passivo circulante está superior ao ativo circulante no montante de R$146.341 em 31 de 
dezembro de 2018 (R$252.781 em 31 de dezembro de 2017). Deste montante, R$73.561 
estão representados por dividendos a pagar aos acionistas da Companhia. A Companhia vem 
gerando lucro em suas operações e o caixa gerado pelas operações tem sido positivo. Não 
observamos riscos ao refinanciamento, uma vez que a CEG goza de boa avaliação creditícia e 
possui histórico positivo em suas discussões de refinanciamento junto às instituições financeiras. 

A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento.

Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

 
Menos de 

um ano
Entre um e 
dois anos

Entre dois e 
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos 237.104 376.639 429.626
Fornecedores 380.703 - -

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos 295.327 206.781 560.063
Fornecedores 357.611 - -

Observações:

(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais, 
esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial 
para empréstimos.

(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma, e sim baseadas 
em uma opção da Administração.

(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, 
não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.

Do montante de longo prazo demonstrado anteriormente, a Companhia não pretende 
realizar antecipações.

d) Análise de sensibilidade à variação das taxas do CDI

A Companhia mantém grande parte de sua dívida e das suas disponibilidades indexadas 
às variações do CDI (somente financiamento). Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
apresentava uma dívida líquida de R$759.931, representada pelo valor dos empréstimos e 
financiamentos, líquidos de caixa e aplicações financeiras.

A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Relatório 
Focus), com data-base de 31 de dezembro de 2018, indicava uma taxa SELIC em 6,50%.

Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cenários adversos, 
deterioração das taxas em 25% ou 50% superiores ao cenário provável (julgado pela 
Administração), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Operação
Cenário 

provável
Cenário I 

Deterioração 25%
Cenário II 

Deterioração 50%
Taxa efetiva anual do CDI em 

31/12/2018 - % 6,40 6,40 6,40
Dívida líquida - bancos 759.931 759.931 759.931
Taxa anual estimada do CDI em 

31/12/2018 - % 6,50 8,13 9,75
Despesa financeira 760 13.109 25.458
IR e CS (258) (4.457) (8.656)
Despesa (receita) financeira depois 

dos impostos 502 8.652 16.802

(*) A taxa projetada do CDI é menor do que a atualmente vigente, motivo pelo qual é 
apresentada uma reversão de despesa financeira no cenário provável.

4.2. Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde 
ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado 
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é 
apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, 
com a dívida líquida.

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2018 e 2017 podem ser assim 
sumariados:

 2018 2017
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 15) 902.779 920.581
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (142.848) (74.621)
Dívida líquida 759.931 845.960
Total do patrimônio líquido 1.293.337 1.343.913
Total do capital próprio e de terceiros 2.053.268 2.189.873
Índice de alavancagem financeira - % 37 39

O índice de alavancagem financeira, em 31 de dezembro de 2018, se manteve estável em 
comparação com o último ano. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode 
rever a decisão de pagamento de dividendos. A Companhia considera como ponto de equilíbrio 
um índice de alavancagem financeira de até 50%, sendo assim, o índice de 2018 está dentro da 
expectativa da Administração.

A Companhia não tem encontrado dificuldades para refinanciar seus empréstimos e 
financiamentos, bem como para a captação de novos recursos junto às instituições bancárias.

4.3. Instrumentos financeiros

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, 
incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores e empréstimos 
e financiamentos. Quando aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros 
derivativos, especialmente operações de swap.

Não foram contratadas operações com instrumentos derivativos em 2018.

Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela 
aplicação do método do fluxo de caixa descontado. Os valores registrados no ativo e no 
passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores 
a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são 
sistematicamente renegociados, os valores a custo amortizado aproximam-se dos valores 
justos.

b) Gestão de riscos financeiros

A Companhia possui uma gestão para gerenciamento de risco, que orienta em relação a 
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa 
gestão, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e 
gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também 
são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. 
Além disso, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar 
a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

5. Instrumentos financeiros por categoria

Ativos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as 
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.

Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas 
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a 
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor 
justo como um todo:

• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.

• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.

• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 
para mensuração do valor justo não esteja disponível.

Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma 
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, 
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para 
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.

2018 2017
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 1) 142.848 74.621
Custo amortizado

Contas a receber de clientes 497.133 539.665
Contas a receber de partes relacionadas 1.726 1.819
Demais contas a receber 3.663 2.885
Cessão de crédito 9.762 7.575

 655.132 626.565

 2018 2017
Passivos mensurados ao custo amortizado

Empréstimos e financiamentos 902.779 905.864
Contas a pagar de partes relacionadas 9.623 95.699
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 380.703 370.084

 1.293.105 1.371.647

6. Caixa e equivalentes de caixa

 2018 2017
Caixa 39 18
Bancos 44.439 32.732
Aplicações financeiras 98.370 41.871
 142.848 74.621

Aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa 
média de 98% do CDI.

7. Contas a receber de clientes

Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar), 
prestação de serviços e vendas de equipamentos como demonstrado a seguir:

 2018 2017
Faturado

Consumidores
Do setor privado 428.289 343.469
Do setor público 8.357 15.432

 436.646 358.901
Não faturado

Consumidores
Do setor privado 163.496 218.511
Do setor público 3.661 2.987

 167.157 221.498
Vendas de equipamentos 8.573 9.478
 612.376 589.877
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a) (115.243) (50.212)
 497.133 539.665
Circulante 497.133 505.181
Não circulante (a) - 34.484
 497.133 539.665

A análise de vencimentos do contas a receber está apresentada abaixo:

 2018 2017
A vencer

Faturado 301.155 264.432
Não faturado 167.157 221.498

 
Vencidas

Até três meses 52.146 46.509
De três a seis meses 7.259 7.226
Acima de seis meses 84.659 50.212

 612.376 589.877

(a) A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão estimada de acordo com 
o CPC 48 refletido na perda esperada e não mais na incorrida, um estudo de sua carteira 
de clientes do período de 2016 e 2017, onde a média encontrada em percentual está sendo 
aplicada para o exercício corrente.

Após 35 dias de atraso no pagamento da fatura, os clientes residenciais e comerciais têm o 
fornecimento de gás paralisado. Para os clientes industriais e postos de GNV, o fornecimento 
é suspenso a partir de 15 dias.

A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa segue demonstrada abaixo:

 2018 2017
Em 1º de janeiro 50.212 47.561

Provisão para impairment de contas a receber 103.071 42.317
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber (38.040) (39.666)

Em 31 de dezembro 115.243 50.212

A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das demonstrações financeiras 
é o valor contábil das contas a receber demonstrada acima.

8. Tributos a recuperar

 2018 2017
PIS e COFINS (a) 25.619 17.647
FINSOCIAL (b) 14.613 13.136
ICMS a recuperar (c) 19.080 8.418
Contribuição social (d) 13.895 10.293
Imposto de Renda Retido na Fonte (e) 2.870 4.735
Outros 2.642 4.974
 78.719 59.203
Circulante 49.049 40.161
Não circulante 29.670 19.042
 78.719 59.203

(a) Refere-se a valores estimados de crédito de PIS e COFINS sobre aquisição do gás da 
Petrobras, que é estornado no mês subsequente ao fornecimento do gás, no momento do 
registro da nota fiscal de entrada emitida pela Petrobras. O aproveitamento do crédito do PIS 
e COFINS é realizado somente após o registro da nota fiscal, não sendo utilizados os valores 
estimados.

(b) Refere-se, substancialmente, a créditos do processo do FINSOCIAL, transitado em julgado 
com expectativa de realização a longo prazo.

(c) Refere-se a ICMS a recuperar decorrente de aquisições do ativo intangível, no montante 
de R$5.353 (R$6.218 em 31 de dezembro de 2017), sendo R$2.545 com expectativa de 
realização a curto prazo e R$2.808 com expectativa a longo prazo. A Companhia possui 
ainda R$13.727 (R$809 em 31 de dezembro de 2017) referentes ao saldo credor do mês de 
apuração do ICMS de dezembro de 2018, no valor de R$13.399 e R$328 de créditos de ICMS 
passíveis de aproveitamento. 

(d) Refere-se a antecipações mensais de contribuição social.

(e) Refere-se à retenção na fonte, sobre pagamentos e sobre resgates de aplicações financeiras.

9. Ativos fiscais diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social.

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com 
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

a) Composição

 2018 2017
Obrigações de fundo de pensão 110.112 85.738
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 29.563 7.013
Provisão para contingências 93.570 21.721
AVP financeiro 3.409 3.896
Mudança de prática - novos CPCs (*) (5.132) (5.032)
Provisão de fornecedores 7.982 10.923
Outras 3.033 4.036
Ativo não circulante 242.537 128.295

(*) Os itens das mudanças de prática são:

 2018 2017
Receita de ajuste a valor presente (1.035) (989)
Juros e variação monetária Gasius (4.097) (4.043)
 (5.132) (5.032)

b) Movimentação

A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos é demonstrada como segue:

 IR e CS diferidos ativos sobre

 

Obrigações 
de fundo de 

pensão

Provisão para 
devedores 
duvidosos

Provisão para 
contingências AVP financeiro

Mudanças de 
práticas Fornecedores

Outras 
 provisões Total

 
Em 31 de dezembro de 2017 85.738 7.013 21.721 3.896 (5.032) 10.923 4.036 128.295

Creditado (debitado) na demonstração do resultado 4.771 13.782 71.849 (487) (100) (2.941) (1.003) 85.871
Creditado (debitado) no patrimônio líquido 19.603 8.768 - - - - - 28.371

Em 31 de dezembro de 2018 110.112 29.563 93.570 3.409 (5.132) 7.982 3.033 242.537

c) Realização

Os ativos fiscais diferidos referem-se a diferenças temporárias, sendo que eles serão 
aproveitados à medida que as respectivas provisões que serviram de base para a constituição 
do imposto ativo sejam realizadas.

A Companhia possui projeções de realizar os créditos até 2025, conforme demonstrado a seguir:

2019 22.865

2020 26.675

2021 26.675

2022 38.107

2023 38.107

2024 45.054

2025 45.054

 242.537

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 
decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas 
não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma 
correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e 
contribuição social.

Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único 
indicativo de resultados futuros da Companhia.

10. Transação com partes relacionadas

 Ativo Passivo
 Circulante circulante Receitas Despesas
A receber/pagar

Gas Natural SDG, S.A. 155 9.521 119 17.494
Gás Natural Serviços Integrales - - 7 1.134
Gás Fenosa Engineering - - 203 -
CEG Rio S.A. 1.359 - 17.650 -
Gás Natural São Paulo Sul S.A. 55 - 441 2
Gás Natural Serviços S.A. 136 - 3.038 4
Gás Natural do Brasil S.A. 3 102 18 517
Sobral Solar e Energia 9 - - -
Sertão Solar e Energia 9 - - -

 1.726 9.623 21.476 19.151
JCP e dividendos

Naturgy DL S.A. - 39.211 - -
Pluspetrol Energy - 1.634 - -
Dinâmica Energia - 7.534 - -
Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES - 25.017 - -
Outras partes relacionadas - 165 - -

 - 73.561 - -
Em 31 de dezembro de 2018 1.726 83.184 21.476 19.151
Em 31 de dezembro de 2017 1.819 80.982 21.998 16.819

Os saldos a receber, a pagar e as despesas e receitas com partes relacionadas referem-se, 
substancialmente, a prestação de serviços de informática, dividendos a pagar, aluguéis de 
hardware e ressarcimento de custos relacionados à cessão de mão de obra, e também à cessão 
de crédito.
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11. Remuneração do pessoal-chave da Administração

O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros, diretores e membros do Comitê 
Executivo. A remuneração paga ou a pagar está demonstrada a seguir:

 2018 2017
Honorários de diretoria (conselhos) 5.988 7.911
Honorários de diretoria estatutária 5.946 6.231
Planos de aposentadoria e pensão 180 254
Outros benefícios 960 2.234
 13.074 16.630

12. Depósitos judiciais

 2018 2017
ICMS (a) 3.982 3.830
INSS (a) 16.416 20.853
Imposto de renda 5.944 5.625
Processo administrativo - SRF (b) 7.890 7.665
CIDE (c) 11.534 11.196
Penhora judicial (d) 12.784 14.074
Trabalhistas (e) 11.818 29.126
Ação cível (f) 9.830 8.510
 80.198 100.879

(a) Refere-se a depósitos para recursos de autos de infração de ICMS e INSS. A correspondente 
provisão não foi registrada, pois a Administração e seus consultores jurídicos estimam que os 
autos são improcedentes.

(b) Refere-se a depósito para obtenção, junto à Secretaria da Receita Federal, de Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, tendo em vista se tratar de cobrança por suposta falta 
de recolhimento de PIS incluído da Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF. A 
correspondente provisão não foi registrada, pois a Administração e seus consultores jurídicos 
estimam que os autos são improcedentes. Foi feito um pedido de liminar em Mandado de 
Segurança para a suspensão da exigibilidade do tributo para obtenção da Certidão Fiscal.

(c) Refere-se à Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico - CIDE (Nota 20.a).

(d) Refere-se a penhoras em ações trabalhistas (R$2.600) e cíveis (R$10.184).

(e) Refere-se a depósitos para recursos de processos trabalhistas de ex-funcionários e 
terceirizados. Devido à quantidade de processos não há o que destacar, já que os valores 
estão pulverizados.

(f) Refere-se a depósitos judiciais para recurso de processos cíveis basicamente movidos por 
reclamações de consumidores que não apresentam individualmente relevância.

Todos os depósitos judiciais são atualizados mensalmente.

13. Intangível

 

Concessão 
para exploração 

de serviços 
públicos (a)

Servidões de 
passagem (b) Software Diferido

Contrato de 
concessão (c)

Total em 
operação

Contrato de 
concessão em 

andamento

Software em 
desenvolvimento 

 (d) Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017 116.202 313 28.955 7.878 1.679.530 1.832.878 175.587 21.765 2.030.230
Aquisição - - 24.139 - 40.088 64.227 203.814 502 268.543
Baixa líquida - - - - (66) (66) - - (66)
Transferência para intangível em operação - - 21.796 - 243.125 264.921 (243.125) (21.796) -
Amortização (10.957) (142) (11.396) (6.032) (87.299) (115.826) - - (115.826)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 105.245 171 63.494 1.846 1.875.378 2.046.134 136.276 471 2.182.881
Custo total 136.735 3.628 155.832 439.748 2.944.232 3.680.175 136.276 471 3.816.922
Amortização acumulada (31.490) (3.457) (92.338) (437.902) (1.068.854) (1.634.041) - - (1.634.041)
Valor residual 105.245 171 63.494 1.846 1.875.378 2.046.134 136.276 471 2.182.881
Saldos em 1º de janeiro de 2018 105.245 171 63.494 1.846 1.875.378 2.046.134 136.276 471 2.182.881
Aquisição - - 7.704 - 34.091 41.795 103.026 726 145.547
Baixa líquida - - - - (4.712) (4.712) - - (4.712)
Transferência para intangível em operação - - 413 - 173.413 173.826 (173.413) (413) -
Amortização (11.276) (101) (16.506) (1.846) (93.501) (125.230) - - (125.230)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 93.969 70 55.105 - 1.982.669 2.131.813 65.889 784 2.198.486
Custo total 136.735 3.628 163.949 439.748 3.147.024 3.891.084 65.889 784 3.957.757
Amortização acumulada (42.766) (3.558) (108.844) (439.748) (1.164.355) (1.759.271) - - (1.759.271)
Valor residual 92.969 70 55.105 - 1.982.669 2.131.813 65.889 784 2.198.486
Vida útil em anos 6,7 5, 6, 7 20 10

(a) Contrato para exploração de serviços públicos possui um custo de aquisição no valor de R$152.490 referente ao aditivo contratual firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 1º de 
dezembro de 2014, em que a Companhia passa a deter o direito de abastecer as regiões de Mangaratiba e Maricá com GNC/GNL.

(b) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.

(c) Contrato de concessão é composto da seguinte forma:

 Terrenos
Edificações e 

obras civis Instalações
Máquinas e 

equipamentos

Equipamentos 
de informática 

hardware
Móveis e 

utensílios Veículos Rede de gás Outros
Total contrato 
de concessão

 
Saldos em 1º de janeiro de 2017 1.890 7.977 1.565 14.547 6.194 8.125 5.158 1.630.863 3.211 1.679.530
Aquisição - - - 14.515 1.744 - 418 21.901 1.510 40.088
Baixa líquida - - - (3) - - (16) (47) - (66)
Transferência para intangível em operação - 9.036 - - - - - 234.089 - 243.125
Amortização - (759) (83) (9.204) (2.048) (1.231) (1.757) (70.199) (2.018) (87.299)
 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.890 16.254 1.482 19.855 5.890 6.894 3.803 1.816.607 2.703 1.875.378
 
Custo total 1.890 43.477 11.569 131.239 32.399 19.246 20.458 2.670.658 13.296 2.944.232
Amortização acumulada - (27.223) (10.087) (111.384) (26.509) (12.352) (16.655) (854.051) (10.593) (1.068.854)
Valor contábil atual 1.890 16.254 1.482 19.855 5.890 6.894 3.803 1.816.607 2.703 1.875.378
 
Saldos em 1º de janeiro de 2018 1.890 16.254 1.482 19.855 5.890 6.894 3.803 1.816.607 2.703 1.875.378
Aquisição - - - 29.965 1.788 77 - - 2.261 34.091
Baixa líquida - - - (1.296) - - (11) (3.405) - (4.712)
Transferência para intangível em operação - 11.614 - - - - - 161.799 - 173.413
Amortização - (1.172) (82) (22.327) (2.062) (1.192) (1.647) (65.678) (1.341) (95.501)
 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.890 26.696 1.400 26.197 5.616 5.779 2.145 1.909.323 3.623 1.982.669
 
Custo total 1.890 55.091 11.569 159.908 34.187 19.323 20.447 2.829.051 15.558 3.147.024
Amortização acumulada - (28.395) (10.169) (133.711) (28.571) (13.544) (18.302) (919.728) (11.935) (1.164.355)
Valor contábil atual 1.890 26.696 1.400 26.197 5.616 5.779 2.145 1.909.323 3.623 1.982.669
 
Taxas anuais de amortização (%) - 4 30 a 20 10 e 20 20 10 20 30 Diversas

(d) Software em desenvolvimento refere-se a gastos com modernização, melhoria e adaptações de sistemas informatizados.

Os juros capitalizados no período findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$4.047 (R$9.130 em 31 de dezembro de 2017) à taxa média de 8,19% (11,69% em 31 de dezembro de 2017).

14. Fornecedores

 2018 2017
De gás (a) 302.298 280.619
De materiais 2.029 4.329
De serviços 76.376 72.663
 380.703 357.611

(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela 
Companhia, de acordo com o 12º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em 1º de junho de 
2017. No qual seguem as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.

15. Empréstimos e financiamentos

 2018 2017
Empréstimos e financiamentos

Financiamentos - 14.717
Linhas de crédito 902.779 905.864
 902.779 920.581

Total do passivo
Circulante 227.979 283.282
Não circulante 674.800 637.299
 902.779 920.581

Os referidos empréstimos e financiamentos não apresentam cláusulas restritivas.

A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:

 Indexadores Vencimento Fn (*) Lc (*)
31/12/2018 31/12/2017

Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo
(a) Em moeda nacional
 CDI+1,2503% 25/05/2021 - 100% 7.939 360.000 65.151 310.000
Banco Bradesco S.A. CDI+1,2503% 03/06/2022
 CDI+1,3997% 05/10/2020
 CDI+ 1,2% 16/04/2021
Banco de Tokyo-Mitsubishi CDI+1,25% 02/01/2020
UFJ Brasil S.A. - 100% 11.564 150.000 5.255 150.000
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - - 100% - - - 14.717 -
Banco Santander S.A. CDI+1,85% 12/07/2019 - 100% 143.604 - - 132.499
 CDI+1,75% 12/07/2019
ING Bank CDI+1,3% 15/06/2021 - 100% 2.062 50.000 51.709 -
Banco Intesa San Paolo 9,70% 08/07/2020 - 100% 1.788 40.000 54.694 -
Banco Itaú CDI+1,75% 20/04/2020 - 100% 674 44.800 745 44.800
Banco Scotiabank CDI+1,25% 21/06/2021 - 100% 60.348 30.000 91.011 -
Total empréstimos e financiamentos 227.979 674.800 283.282 637.299

(*)  Fn - Financiamento, Lc - Linha de Crédito.

O vencimento dos empréstimos a longo prazo é o seguinte:

 2018 2017
2019 - 182.499
2020 334.800 454.800
2021 180.000 -
2022 160.000 -
 674.800 637.299

Mapa de movimentação dos empréstimos

 2018 2017
Amortização (14.654) (24.522)
Encargo provisionado 72.014 103.693
Encargo pago (75.162) (96.879)
 (17.802) (17.708)

16. Tributos a recolher
 2018 2017
ICMS 25.819 30.333
IRRF e CSLL a pagar 43.707 53.482
COFINS 7.565 8.899
PIS 1.634 1.929
CS/PIS/COFINS terceiros 1.413 1.722
INSS terceiros 638 1.218
ISS terceiros 1.082 1.075
Outros 6.279 3.837
 88.137 102.495

17. Conciliação de alíquota nominal e efetiva de imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e de contribuição social, relacionadas aos períodos findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estão reconciliadas às alíquotas nominais como segue:

 31/12/2018 31/12/2017

 
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e 

da contribuição social 228.825 228.825 478.215 478.215
 
Despesa de imposto de renda e da 

contribuição social, às alíquotas 
 nominais de 25% e 9% (57.206) (20.594) (119.554) (43.039)

Ajustes para obtenção da alíquota 
efetiva
Juros sobre capital próprio 21.291 7.665 20.286 7.303
Adições permanentes (5.565) (2.004) (3.725) (1.341)
Incentivos fiscais 698 - 702 -

Imposto de renda e contribuição 
social de acordo no resultado  
 do exercício (40.782) (14.933) (102.291) (37.077)

Imposto corrente (103.922) (37.664) (105.704) (38.306)
Imposto diferido 63.140 22.731 3.413 1.229
 (40.782) (14.933) (102.291) (37.077)
Alíquota efetiva 18% 7% 21% 7%

18. Patrimônio líquido

18.1. Capital social

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social de R$644.460 (R$587.923 em 31 de dezembro de 
2017) está representado por 259.638 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de 
propriedade dos seguintes acionistas:

 Capital
 detido (%)
Residentes no exterior

Naturgy Distribuicion Latinoamerica, S.A. 54,16%
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima 2,26%

 
Residentes no país

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 34,56%
Fundo de Investimento em Ações - Dinâmica Energia 8,84%
Outros (e ações em tesouraria) 0,18%

 100,00%

O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco Central 
do Brasil.

Em 2018, o acionista Gas Natural Distribuicion Latinoamerica S.A. passou a se denominar 
Naturgy Distribuicion Latinoamerica S.A.

18.2. Reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial e lucros acumulados

São compostos como segue:

a) Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar 
a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital.

b) Reserva de expansão

A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, 
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de 
investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administradores 
da Companhia.

Em AGOE realizada em 27 de abril de 2018, definiu-se o incremento de R$96.761 em reserva 
de expansão e a transferência de R$56.537 para aumento do capital social, sem modificação 
no número de ações, valores estes referentes à distribuição do resultado de 2017.

c) Destinação dos lucros para distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, está assegurado um dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação 
societária brasileira. A Companhia tem utilizado o facultado pelo artigo 9º da Lei 
nº 9.249/1995, quanto aos juros sobre o capital próprio a título de remuneração aos acionistas, 
determinados com base na variação “pro rata” dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 
aplicada sobre o patrimônio líquido.

Conforme aprovação em AGOE realizada em 27 de abril de 2018, o valor de R$81.144 foi 
distribuído a título de JCP, a todos os acionistas, sendo pago em parcela única no dia 25 de 
julho de 2018.

Outrossim, houve aprovação de distribuição de dividendos no valor de R$144.630 sendo 
distribuídos a todos os acionistas, e que foram pagos em parcela única em 19 de dezembro 
de 2018.

 2018 2017
Lucro líquido 173.110 338.847
Constituição da reserva legal (8.656) (16.313)
Base se cálculo dos dividendos 164.455 332.534
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 41.114 80.634
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto) (85.162) (81.144)
Dividendos a pagar - (10.579)
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício 49% 28%

d) Lucro por ação

Em atendimento ao CPC 41 - Resultado por Ação, a Companhia apresenta a seguir as 
informações sobre o lucro por ação em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

O cálculo básico de lucro por ação é computado pela divisão do lucro líquido pela quantidade 
média ponderada das ações ordinárias em circulação no período, conforme cálculo a seguir:

 2018 2017
Numerador

Lucro líquido 173.110 338.847
Denominador (em milhares de ações)

Média ponderada de número de ações em circulação 259.638 259.638
Lucro por ação básico e diluído por ações ordinárias em reais 0,66674 1,30507

Nos exercícios de 2018 e 2017 não existiam diferenças entre o resultado por ação básico e 
diluído, uma vez que a Companhia não possuía nenhum instrumento dilutivo.

19. Obrigações com fundo de pensão

O fundo de pensão é administrado pelo Instituto de Seguridade Social da CEG - Gasius, entidade 
fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e de personalidade jurídica própria, 
instituída em 1987, patrocinada pela Companhia e que tem por finalidade suplementar benefícios 
previdenciários aos empregados da Companhia.

 2018 2017
Nº participantes Gasius

Ativos 31 50
Assistidos 1.038 1.037

 1.069 1.087

A Companhia é mantenedora dos seguintes planos de benefícios:

Planos de benefícios

i) Complementação de Aposentadoria tipo Benefício Definido (Plano BD)

Plano de benefício definido puro, em fase de extinção, instituído em 1987, o qual foi fechado a 
novas adesões em junho de 2004 e continua mantido apenas para os participantes assistidos 
e pensionistas e para alguns empregados ainda ativos, em caráter residual.

As contribuições da Companhia apresentam como se segue:

Contribuição normal

Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda 
vitalícia e custeio das despesas administrativas do plano. É idêntica às contribuições dos 
participantes e assistidos.

Contribuição especial

Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda 
vitalícia e custeio das despesas administrativas do plano. Representa 6,3175 vezes as 
contribuições dos participantes e assistidos. Essa contribuição teve sua cobrança suspensa 
no ano 2011.

ii) Plano de aposentadoria do ano 1990

Refere-se a benefício de complementação de aposentadoria paga pela Companhia a 13  
ex--empregados que no ano 1990 aderiram ao plano especial de desligamento. A estes  
ex-empregados é paga uma renda mensal vitalícia, não transferível a dependentes, sendo os 
valores desses benefícios atualizados com a mesma periodicidade e no mesmo percentual 
base concedido aos empregados ativos por força dos acordos coletivos de trabalho.

iii) Prêmio aposentadoria

Contempla benefício a ser pago a alguns empregados na data em que se desligarem da 
Companhia por aposentadoria. Esse prêmio é garantido aos atuais admitidos antes de 
31 de dezembro de 1997, e que vierem a se afastar da Companhia em decorrência de 
aposentadoria concedida pelo regime da previdência oficial. O valor individual do prêmio é 
calculado com base no salário do empregado e no tempo de serviço prestado à Empresa, 
sendo seu valor individual máximo equivalente a sete remunerações para empregados que, 
em 31 de dezembro de 1997, contavam 35 anos ou mais de serviço prestado à Companhia.

iv) Plano de saúde para aposentados

Os planos de assistência médica oferecidos pela Companhia são estruturados na modalidade 
de pré-pagamento, ou seja, a Operadora de plano de saúde cobra um prêmio mensal  
per capita para cobertura dos serviços de assistência à saúde.

Os planos de saúde são concedidos a um grupo fechado de aposentados (e seus dependentes 
legais) inscritos no plano até 17 de junho de 1998, anteriormente ao processo de privatização 
da CEG. Para os empregados admitidos até aquela data e que, vierem a se desligar por 
motivos de aposentadoria, é oferecida a manutenção no plano pelo período de sete anos e 
meio, a contar da data de afastamento definitiva, sendo extensivo a seus dependentes legais.

O plano de saúde passou a ser não contributivo para empregados admitidos a partir de 
fevereiro de 2011, para empregados que contribuíram até essa data foi dada a opção de 
realizar a migração mediante assinatura de Termo de Adesão. Os titulares inscritos no plano 
efetuam contribuições ao plano a título de coparticipação nos eventos de pequeno risco.

As contribuições da Companhia para o plano de previdência administrado pelo fundo de 
pensão e para custeio do plano de saúde administrado diretamente pela CEG totalizaram:

 2018 2017
Fundo de pensão (Gasius) 2.248 2.317
Assistência médica 7.880 7.268
 10.128 9.585

A composição das obrigações registradas no balanço patrimonial é:

 2018 2017
Benefícios especiais de aposentadoria (Plano 90) 6.071 6.099
Prêmio aposentadoria 946 1.970
Assistência médica para aposentados 211.875 192.140
 218.892 200.209
Circulante 48.025 32.125
Não circulante 170.867 168.084
 218.892 200.209

A movimentação do passivo atuarial em conformidade com a Deliberação CVM nº 695/2012 
pode ser assim demonstrada:

Em 31 de dezembro de 2017 200.209
Benefícios a pagar 18.683

Em 31 de dezembro de 2018 218.892

A composição dos ativos do plano de pensão Gasius é a seguinte:

 2018 2017
Renda fixa

Títulos públicos federais 272.592 262.149
Fundos de investimento de renda fixa 44.500 63.877

 317.092 326.026
Títulos de renda variável 91.574 74.607
Investimento imobiliário 31.988 32.717
Outros ativos 44.156 24.762
 167.718 132.086
 484.810 458.112

20. Provisão para contingências

A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da Administração da 
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias 
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O 
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de 
decisões desfavoráveis em causas judiciais.

A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

 2018 2017
Trabalhistas 43.918 33.282
Cíveis 81.469 15.144
Regulatória 2.002 1.866
Tributárias 138.537 13.592
 265.926 63.884

A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2017 63.884

Adições 142.034
Baixas/reversões (23.401)
Atualizações monetárias 83.409

Saldo em 31 de dezembro de 2018 265.926

a) Contingências tributárias

A composição da provisão para contingências tributárias, é a seguinte:

 2018 2017
Esfera

Federal 138.537 13.592
 138.537 13.592

Desse montante podemos destacar os seguintes processos:

Ação Ordinária (2001.51.01.017353/0017353-50.2001-4.02-51101)

Questionamento sobre a incidência da CIDE. De acordo com a posição de nossos consultores 
jurídicos, apesar de existirem decisões favoráveis aos contribuintes sobre a incidência da CIDE, 
a maioria das decisões dos Tribunais de 2ª Instância tem sido desfavoráveis, dessa forma, 
estimamos como provável a expectativa de perda deste processo. Assim sendo, a Companhia 
contabilizou a provisão para perda do referido processo, cujo valor em 31 de dezembro de 2018 
é de R$11.534 (R$11.196 em dezembro de 2017) e está suportado por depósitos judiciais (Nota 
12.c). Ademais, a Companhia tem registrado o valor correspondente a honorário de êxito em 
ações judiciais o valor de R$3.294 em 31 de dezembro de 2018 (R$2.396 em 31 de dezembro 
de 2017).

Ação Ordinária (2007.51.01.025299-3)

Em setembro de 2005, a Companhia tomou ciência da decisão emitida pela Delegacia da 
Receita Federal de Administração Tributária do Rio de Janeiro - DERAT, que tornou sem 
efeito o reconhecimento do direito creditório das contribuições do PIS e da COFINS pagas em 
duplicidade em anos anteriores no valor nominal de R$83.549. 

O valor atualizado da causa incluindo multas e juros é de aproximadamente R$453.100 em 
31 de dezembro de 2018. Após obter provimento apenas parcial de sua defesa nos âmbitos 
administrativos e judicial e considerando critério da análise de seus argumentos de defesa, 
andamento processual e contexto atuais a Administração da Companhia no exercício de seu 
julgamento profissional entendeu serem prováveis chances de perda do valor do principal 
atualizado monetariamente (R$105.607 em 2018), motivo pelo qual o referido montante foi 
provisionado. Os demais valores inerentes a multas e juros possuem expectativa de perda 
remota, e por tal razão não estão provisionados.

Ação Ordinária (2005.51.01.017290-3)

Em julho de 2005, a Companhia iniciou processo judicial, referente à exigência de pagamento 
de INSS em razão de diferenças resultantes de retenções supostamente efetuadas a menor no 
período de fev/99 a set/00. A Companhia provisionou o montante atualizado em 31 de dezembro 
de 2018 em R$16.416 (R$15.934 em dezembro de 2017).

i) Contingências tributárias com êxitos possíveis

Há, na Companhia, outros processos de natureza Federal, Estadual e Municipal que não 
estão provisionados por estarem classificados como perda possível por nossos consultores 
jurídicos, que acompanham o andamento dos processos em todas as instâncias. O valor dessas 
contingências corresponde a R$60.574 em 31 de dezembro de 2018 (R$70.120 em 31 de 
dezembro de 2017).

Desse montante, podemos destacar os seguintes processos:

Em outubro de 2008, a Companhia iniciou processo administrativo referente à exigência, por 
parte da Receita Federal, de supostas diferenças de PIS e COFINS relativas aos meses de maio 
a julho de 2004, junho e julho de 2005, devido a não ter sido comprovada a origem dos créditos 
de ativo imobilizado deste período, e a não observação da limitação imposta pelo artigo 31, 
da Lei nº 10.865/04. Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade de 
perda dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão cujo valor atualizado em 31 de 
dezembro de 2018 é de R$8.605 (R$8.404 em dezembro de 2017).

Em janeiro de 2010, a Companhia iniciou processo administrativo referente a não homologação, 
por parte da Receita Federal, das compensações de créditos oriundos do recolhimento a maior 
de CSLL relativo ao exercício de 2005. Os advogados da Companhia estimam como possível 
a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão, cujo valor 
atualizado em 31 de dezembro de 2018 é de R$12.686 (R$12.389 em 31 de dezembro de 2017.

b) Contingências trabalhistas

As contingências trabalhistas referem-se a ações movidas por ex-empregados da Companhia e 
a ações movidas por ex-empregados de empresas terceirizadas por responsabilidade solidária. 

A quantidade dessas ações é demonstrada da seguinte forma:

 2018 2017
Quantidade de ações movidas por

Ex-empregados CEG 34 42
Ex-empregados terceiros 602 741
Outros (Ministério Público, INSS) 11 12
 647 795

A tabela a seguir apresenta a composição da provisão dos processos trabalhistas:

 2018 2017
Ex-empregados CEG 6.250 5.847
Ex-empregados terceiros 37.668 27.435
 43.918 33.282

As reclamações trabalhistas classificadas como de êxito possível por parte da Companhia 
totalizam em 31 de dezembro de 2018 R$46.645 (R$73.228 em 31 de dezembro de 2017).
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A Companhia, visando à redução das contingências trabalhistas atuais e futuras, tem adotado 
os seguintes planos de ação:

(a) Melhoria do processo de contratação e gestão das atividades das empresas contratadas.

(b) Análise dos processos mais antigos e relevantes de ex-empregados da CEG e 
ex-empregados de empresas terceirizadas para propor acordos, visando à redução da 
contingência laboral e custos com os advogados.

(c) Contratação de empresa para realização de auditorias nas empresas terceirizadas e 
acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

(d) Realização de reuniões com as empresas terceirizadas que ainda prestam serviço para a 
CEG e possuem processos trabalhistas, para propor um trabalho conjunto de redução de 
contingências laborais.

(e) Retenção das cauções das empresas terceirizadas para redução das provisões.

c) Contingências cíveis

As contingências cíveis provisionadas referem-se a ações movidas por terceiros contra a 
Companhia, em 31 de dezembro de 2018, essas causas totalizam R$81.469 (R$15.144 em 31 
de dezembro de 2017) dentre as quais, pela relevância dos montantes envolvidos, podemos 
destacar:

• Trata-se de provisão referente a cobrança de dívida de IPTU vinculada ao imóvel situado 
nesta Cidade à Av. Presidente Vargas, nº 2.610, pelos anos de 1992 a 2013. Nada obstante 
a Companhia possuir medida junto ao INEPAC, pendente de julgamento, a qual busca o 
benefício da remissão da dívida, bem como isenção do citado imposto, a Prefeitura do 

Munícipio do Rio de Janeiro vem buscando a satisfação do crédito mediante medidas 
judiciais. Considerando as remotas chances do deferimento da remissão da dívida, bem como 
o não acolhimento da tese apresentada em fase de Embargos à Execução, entendemos pelo 
reconhecimento da perda, e, consequente, provisão no valor de R$6.133.

Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados por estarem classificados 
como perda remota no valor de R$302.357 (R$297.040 em 31 de dezembro de 2017) 
ou possível no valor de R$12.733 (R$13.793 em 31 de dezembro de 2017) por nossos 
consultores jurídicos, que acompanham o andamento dos processos.

21. Informações por segmento

A Administração analisa o desempenho da Companhia considerando as características do 
seu mercado consumidor e, dessa forma, subdivide o resultado de suas operações nos 
seguintes segmentos: mercado residencial (941.26 clientes pessoas físicas que possuem em 
seus domicílios equipamentos a gás natural como aquecedores e fogões), comercial (12.641 
pequenos e médios estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, shopping centers 
e hotéis), industrial (259 indústrias de diversos setores como químico, fundição e siderurgia, 
vidros, bebidas entre outros), termoelétrico (3 Usinas de Geração de Energia movidas a gás 
natural) e automotivo (465 postos de combustível de gás natural veicular GNV), todos localizados 
na área de concessão da Companhia, que compreende a região metropolitana do estado do 
Rio de Janeiro. Vale destacar que em nenhum de seus segmentos a Companhia possui um 
determinado cliente que individualmente represente 10% (dez por cento) de sua receita total, não 
havendo dependência com relação a um único cliente.

A composição da margem por segmento pode ser assim demonstrada:

Margem por segmento em 2018
Segmentos Residencial Comercial Industrial Termelétrico Automotivo Construção Outras receitas Total

Volumes m³ mil (não auditado) 117.353 74.744 472.287 1.366.462 963.441 - - 2.994.287
Receita bruta 843.664 296.183 934.128 1.025.173 1.784.508 111.327 136.107 5.131.090
Deduções (177.291) (63.597) (185.221) (131.544) (386.198) - (33.907) (977.758)
Receita líquida 666.373 232.586 748.907 893.629 1.398.310 111.327 102.200 4.153.332
Custo (184.054) (113.196) (612.461) (841.581) (1.263.234) (111.327) (4.661) (3.130.514)
Resultado bruto 482.319 119.390 136.446 52.048 135.076 - 97.539 1.022.818
 
Despesas/receitas (793.993)
Resultado antes da tributação 228.825
Provisão p/ IR e contribuição social (55.715)
Lucro do exercício 173.110

Margem por segmento em 2017
Segmentos Residencial Comercial Industrial Termelétrico Automotivo Construção Outras Receitas Total

Volumes m³ mil (não auditado) 115.909 79.339 492.532 1.844.300 890.924 - - 3.423.004
Receita bruta 766.937 268.739 789.734 1.061.228 1.320.877 189.567 140.130 4.537.212
Deduções (161.449) (57.619) (157.336) (7.015) (285.887) - (36.413) (705.719)
Receita líquida 605.488 211.120 632.398 1.054.213 1.034.990 189.567 103.717 3.831.493
Custo (127.830) (86.055) (497.275) (1.001.310) (900.585) (189.567) (4.325) (2.806.947)
Resultado bruto 477.658 125.065 135.123 52.903 134.405 - 99.392 1.024.546
Despesas/receitas (546.331)
Resultado antes da tributação 478.215
Provisão p/ IR e contribuição social (139.368)
Lucro do exercício 338.847

(*) As outras receitas têm a seguinte composição:

 2018 2017
Receitas de serviços 125.360 128.429
Receitas de serviços taxados 10.249 10.971
Receita de aluguéis 498 730
 136.107 140.130

A Administração não efetua a gestão dos ativos e passivos da Companhia por segmento, motivo 
pelo qual não é apresentada a composição dessas informações.

22. Receita

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

Demonstração da receita líquida

 2018 2017
Venda de gás 4.883.656 4.207.515
Contratos de construção 111.327 189.567
Outras receitas (a) 136.107 140.130
Total receita bruta 5.131.090 4.537.212
(-) ICMS (601.618) (392.440)
(-) ISS (1.565) (1.576)
(-) PIS (63.106) (52.145)
(-) COFINS (290.671) (240.185)
(-) Taxa de regulação (20.798) (19.373)
Total de deduções 977.758 705.719
Receita líquida 4.153.332 3.831.493

(a) É constituído principalmente pela receita de ATR (Acesso de Terceiros à Rede), onde o 
cliente remunera a passagem do gás pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a 
Petrobras. Ademais, são registradas nesta linha receitas provenientes de partes relacionadas 
e demais prestações de serviços.

23. Custo
 2018 2017
Compra de gás e de serviços (2.932.103) (2.524.638)
Custo dos contratos de construção (111.329) (189.567)
Custo de pessoal (21.290) (22.544)
Custo de amortização do intangível (65.788) (70.198)
 (3.130.514) (2.806.947)

24. Compromissos e contingências

24.1. Fornecedor de gás

Em 28 de novembro de 2008 entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural com 
a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 de 
julho de 2008.

Em 1º de junho de 2017 foi celebrado o Termo Aditivo nº 12 ao contrato de fornecimento de gás 
natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordam em aumentar a 
quantidade diária contratual. Esse aditivo se encontrava vigente na data de encerramento do 
trimestre.

Pelo Aditivo nº 12 ao citado contrato de fornecimento de gás natural, a CEG se comprometeu 
para o ano de 2017: (i) a retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar uma quantidade 
de gás que, na média diária do correspondente mês, a 70% da QDC - compromisso Retirada 
Mínima Mensal (RMM); (ii) a retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo 
de Capacidade (antigo SOP) do correspondente mês, 100% da QDC.

Ao final do exercício de 2018, com os dados reais apurados, não houve pagamento de RMM.

24.2. Compromisso com Poder Concedente

Em 2004 e 2005, o Estado do Rio de Janeiro e a CEG assinaram Termos Aditivos ao Contrato 
de Concessão nos quais a CEG assumiu o compromisso de expandir o fornecimento de gás 
canalizado com novas redes de distribuição de gás através da construção de gasodutos e ramais 
de distribuição para atender aos municípios de Guapimirim, Mangaratiba e Maricá.

A partir de 2009, com a aprovação do Plano de Investimentos apresentado pela Companhia 
no curso da Segunda Revisão Quinquenal de Tarifas (para o quinquênio 2008-2012), o Poder 
Concedente autorizou o atendimento provisório dos municípios através de GNC (Gás Natural 
Comprimido). A referida autorização, no entanto, não extinguiu o compromisso regulatório de 
construir gasodutos e ramais de distribuição em tais municípios. Dessa forma, na Terceira 
Revisão Quinquenal de tarifas foi previsto no plano de investimentos (para o quinquênio 2013-
2017) a construção dos gasodutos, finalizados ao final do ano de 2017.

No final de 2014, a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro assinaram novo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão que alterou os compromissos regulatórios assumidos nos aditivos 
firmados em 2004 e 2005 e concedeu o direito à CEG de distribuir gás natural por meio do 
sistema GNC aos municípios de Maricá e de Mangaratiba.

24.3. Revisão tarifária

Em 2013, foi concluído o Processo Regulatório sobre a 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas 
da Concessionária, aprovado pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (“AGENERSA”), por meio da Deliberação 
AGENERSA nº 1.796. Assim, a AGENERSA definiu uma taxa de remuneração (CAPM) de 
9,757%, aprovou todo o plano de investimentos proposto para o quinquênio 2013-2017, 
efetuou pequenos ajustes em contas de custos operacionais, aprovou o redesenho da estrutura 
tarifária proposto pela CEG e estabeleceu uma compensação por conta da subexecução de 
investimentos do quinquênio passado. Como resultado para o quinquênio, as margens da 
Concessionária sofreram uma redução de 1,99%.

No entanto, a Deliberação AGENERSA nº 1.796 e seus efeitos foram suspensos por uma decisão 
liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro até 18 de dezembro de 
2013, quando foi negado o seguimento de tal decisão. Dessa forma, em função da revogação 
da liminar, a AGENERSA homologou nova Deliberação de nº 1.881, que aprovou a estrutura 
tarifária recalculada pela Concessionária, por conta do atraso ocasionado pela referida liminar, 
definindo a aplicação do resultado da RTI a partir de 1º de janeiro de 2014, com os devidos 
ajustes de custo de gás, IGP-M e retroatividade.

Em razão do atraso para a homologação do resultado da Revisão Tarifária, enquanto aguardava 
o resultado definitivo do Processo Regulatório, a Companhia arrecadou um montante financeiro 
superior ao devido, dessa forma, a AGENERSA também determinou um fator de retroatividade 
que foi aplicado às margens durante os anos 2014/2017, o que representou uma redução 
adicional de 3,60%.

A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada, no 2º semestre de 
2017, à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - 
AGENERSA, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a 
Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997. O processo de revisão tarifária 
está em andamento conforme cronograma estabelecido pela Agência Reguladora.

25. Despesas gerais e administrativas

 2018 2017
Despesa de pessoal (96.085) (104.040)
Serviços profissionais e contratados (109.753) (118.238)
Amortização do intangível (59.442) (45.627)
Serviços e outros gastos (49.588) (55.027)
Serviços de manutenção (42.558) (36.482)
Utilidades, materiais e serviços (23.572) (25.675)
Entidade de previdência privada (1.891) (8.755)
Provisão para contingências (118.633) (956)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (62.563) (13.890)
 (564.085) (408.690)

26. Outras despesas, líquidas
 2018 2017
Impostos e taxas (a) (14.510) (10.665)
Ganho/perda na alienação de intangível (4.571) 578
Indenização a terceiros (18.003) (19.783)
Despesa com impostos (672) (969)
Despesas indedutíveis (8.647) -
Ganho na venda de equipamentos - 2
Outras receitas operacionais 3.871 4.532
Outras despesas operacionais (4.922) (4.891)
 (47.454) (31.196)

(a) Com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). A referida legislação 
foi regulamentada e publicada no Diário Oficial do Estado em novembro de 2016, gerando 
variação relevante frente ao período de comparação.

27. Resultado financeiro

 2018 2017
Receitas financeiras

Rendas sobre aplicações financeiras 5.489 6.894
Atualizações monetárias e cambiais ativas 1.679 1.919
Receita de juros e encargos 12.731 11.109
Variações monetárias ativas 3.970 2.242
Outras receitas financeiras 1.034 2.256

 24.903 24.420
Despesas financeiras

Juros de empréstimo (67.620) (93.774)
IOF (958) (1.552)
Atualizações monetárias e cambiais passivas (116.533) (8.996)
Fiança bancária (17.213) (23.278)
Outras despesas financeiras (5.033) (3.265)

 (207.357) (130.865)
 (182.454) (106.445)

28. Seguros (não auditado)
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado 
coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram contratadas pelos 
montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e 
a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:

Em reais

Ramos
Vigência das 

apólices
Importâncias 

seguradas
Risco operacional (*) 29/10/2018 a 29/10/2019 496.350
Responsabilidade civil geral (*) 29/10/2018 a 29/10/2019 330.900
Responsabilidade civil - administradores - diretores e 

dirigentes (**) 30/09/2018 a 30/09/2019 94.000
(*) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG e CEG RIO.

(**) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG, CEG RIO, GNSPS e GNS.
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (“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 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG 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 internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
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.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de 
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo 
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para 
responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo 
aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
Receita de venda de gás fornecida e não faturada
Parte das receitas reconhecidas pela Companhia referem-se a serviços prestados e não faturados aos consumidores finais (“receitas não faturadas”), uma 
vez que o faturamento é efetuado tomando como base ciclos de leitura que em alguns casos se sucede ao período de encerramento contábil. A receita 
não faturada é estimada para a venda de gás realizada nos últimos dias de cada mês e estornada no mês subsequente quando do efetivo faturamento
Conforme divulgado na Nota 7, em 31 de dezembro de 2018, essa estimativa totalizou R$167.157 mil e foi mensurada com base nas projeções de 
consumo de gás, calculado com base no volume consumido de cada cliente no último mês. Considerando que o reconhecimento de parte da receita da 
venda de gás envolve julgamento significativo por parte da Administração na determinação das premissas nas quais as estimativas se suportam, além 
da magnitude dos montantes envolvidos, o monitoramento desse assunto foi considerado como significativo para auditoria e mantido como um assunto 
importante no processo de auditoria neste exercício.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Nossos procedimentos de auditoria para a receita de gás fornecida e não faturada incluíram, entre outros:(i) avaliação do desenho e da eficácia operacional 
dos controles internos implementados pela Companhia para o cálculo da receita não faturada; (ii) compreensão e documentação do processo de estimativa, 
incluindo a determinação e revisão das premissas por parte da Administração; (iii) recálculo da estimativa de receita de venda de gás realizada e não 
faturada em dezembro de 2018 considerando: (1) comparação da estimativa com a receita efetivamente faturada no mês subsequente; (2) tarifa de venda 
de gás conforme o preço por segmento, (3) dias estimados de consumo não faturado por cliente; e (4) seleção, em base amostral de receitas estimadas 
por cliente para inspeção do documento de última medição realizada no ano, com o objetivo de confirmar que a quantidade de dias estimados por cliente 
descritos acima é obtida a partir da data da última leitura no medidor de gás.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que as políticas 
de mensuração e reconhecimento das receitas não faturadas adotadas pela Administração, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 
7, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Mensuração do passivo atuarial
A Companhia tem planos vitalícios de benefício pós-emprego, concedidos a empregados e ex-empregados, relativos a assistência médica e plano de 
pensão. Os saldos decorrentes de sua mensuração são relevantes no contexto das demonstrações financeiras e envolvem a necessidade de considerar 
premissas e julgamentos para determinação dos valores. Em 31 de dezembro de 2018, as obrigações atuariais da Companhia totalizam R$218.892 mil 
conforme divulgado na Nota Explicativa nº 19.
O monitoramento deste assunto foi considerado significativo para nossa auditoria, uma vez que o processo de mensuração deste passivo é complexo e 
envolve um alto grau de subjetividade e é baseado em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas tais como; taxa de retorno esperada sobre os 
ativos de fundo de pensão; crescimentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões. Estas 
obrigações são altamente sensíveis a mudanças nessas premissas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização de nosso entendimento dos processos relevantes estabelecidos pela 
Administração para o cálculo das obrigações relacionadas aos benefícios a empregados. Com o auxílio de nossos especialistas atuariais, obtivemos o 
entendimento e validamos através de recálculo independente, as principais premissas aplicadas pela Administração através de empresa especializada em 
avaliação atuarial, contratada pela Administração, para o cálculo das obrigações de benefícios a empregados e comparamos as principais premissas com 
aquelas usualmente praticadas no mercado e aplicadas no cálculo das obrigações.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o passivo atuarial, que está consistente com a avaliação da Administração, 
consideramos que os critérios e premissas de mensuração desde passivo adotados pela Administração são aceitáveis, no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Também avaliamos a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia incluídas na Nota Explicativa nº 19 às 
demonstrações financeiras.
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 20, a Companhia é parte em diversos processos administrativos e judiciais envolvendo questões de 
naturezas trabalhistas, fiscais e cíveis, oriundos do curso ordinário de seus negócios.
A atribuição do prognóstico de perda aos processos envolve elevado grau de subjetividade por parte dos assessores legais que patrocinam a defesa da 
lide, assim como parte da Administração da Companhia, abrangendo também a mensuração de eventuais desembolsos futuros. Nesse processo, são 
considerados, entre outros, os aspectos relacionados com a existência de jurisprudência e/ou a recorrência das demandas apresentadas.
O monitoramento deste assunto foi considerado significativo para nossa auditoria devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao grau de 
julgamento envolvido na determinação se uma provisão deve ser constituída, sua estimativa de valor e a probabilidade de desembolso financeiro, bem 
como pela complexidade dos assuntos e do ambiente tributário no Brasil.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, realização de reuniões periódicas com a Administração para discutir a evolução dos 
principais processos judiciais em aberto, circularização aos consultores jurídicos (quanto aos valores e prognósticos de perda das demandas envolvendo 
a Companhia); o confronto das informações resultantes do processo de circularização com aquelas registradas pela Companhia; a obtenção de 
representações formais do departamento jurídico da Companhia e da Administração.

Para os processos mais relevantes, testamos o cálculo dos valores registrados e divulgados e avaliamos os prognósticos em relação à jurisprudência e 
teses jurídicas conhecida. Nós envolvemos nossos profissionais de Impostos na execução desses procedimentos. 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a provisão para contingências, que está consistente com a avaliação da 
Administração, consideramos que as políticas adotadas pela Administração para a mensuração das causas classificadas como probabilidade de perda 
provável e possível, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 20 são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram 
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 21 de março de 2018 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras. 
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 apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade 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 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 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 responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, reunidos nesta data, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2018 e a proposta de Destinação do Resultado de 2018.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, consideran-
do, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 21/03/2019, o Conselho Fiscal, por maioria, é de opinião 
que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Renato Achutti Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. Felipe Kfuri Moreira da Silva

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

Atividade Comercial

Clientes atendidos
A área de concessão da empresa é composta pelas regiões Norte e Noroeste Fluminense; Baixada 
Litorânea; Região Serrana; Médio Paraíba e Centro Sul do Estado, nas quais 36 municípios são 
atendidos. 

O fornecimento de gás natural canalizado (redes) é feito em 27 municípios: Arraial do Cabo; Barra do 
Piraí; Barra Mansa; Cabo Frio; Campos dos Goytacazes; Casimiro de Abreu; Engenheiro Paulo de 
Frontin; Itatiaia; Macaé; Paraíba do Sul; Petrópolis; Piraí; Porto Real; Quatis; Resende; Rio das Flores; 
Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia; Três Rios; Volta Redonda; Carapebus, e Quissamã.

Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Saquarema, Teresópolis e, a partir de 2018, Angra dos Reis, 
são atendidos com rede de gás canalizado através do Sistema Estruturante, no qual é construída uma 
rede internamente no município, que é abastecida com GNC – Gás Natural Comprimido, através de 
uma base de descompressão de gás natural. 

Araruama, Iguaba Grande, Itaipava (Distrito de Petrópolis), Paty do Alferes, Paraty, Rio Bonito, Santo 
Antônio de Pádua, Valença e Vassouras já são atendidos com GNC, no Sistema Ponto a Ponto, 
entrega do gás a cada cliente. O aumento da captação de clientes neste sistema torna possível a 
construção de uma rede de gasodutos interna no município e permite o  abastecimento a partir de uma 
base de descompressão de gás natural, migrando do atendimento pelo Sistema Ponto a Ponto para o 
Sistema Estruturante. Desde o final de 2018 estão em curso obras para atendimento ao munícipio de 
Itaperuna, já no Sistema Estruturante.

Municípios Atendidos 2018

Com rede de gás canalizado e GNC estruturante 29

Com GNC ponto a ponto 7

Total 36

Ao final de 2018 a empresa atingiu um total de 78.770 clientes nos diferentes segmentos. Passaram 
a ser atendidos 4.945 clientes a mais do que em 2017 em toda a área de concessão. Com isso, a 
empresa vem cumprindo seu objetivo de levar o fornecimento de gás para as regiões do interior do 
Estado, contribuindo com infraestrutura para o desenvolvimento das áreas onde atua.

Levar conforto e segurança para as famílias foi a prioridade da empresa em 2018. Frente a 2017, 
mais 4.906 famílias passaram a se beneficiar com a utilização do gás natural em suas casas. O 
segmento residencial foi o que apresentou o maior aumento no número de clientes, já sendo 
atendidas 77.169 moradias. 

Um total de 243 estabelecimentos comerciais das cidades do interior do Estado passaram a receber 
gás natural canalizado. Esse aumento corresponde a 21,33% do número de clientes do segmento 
comercial frente a 2017. Com isso, a empresa já atende a um total de 1.350 pequenos comércios e 
a 32 grandes comércios, em sua área de concessão 

No mercado de GNV (Gás Natural Veicular), foram ligados 02 novos postos na região, chegando 
a 124 postos em 2018, ampliando a oferta do combustível aos motoristas. Os postos de GNV são 
clientes importantes para interiorizar o fornecimento de gás natural, pois muitas vezes é a partir da 
rede de atendimento aos postos que se torna possível expandir a ramificação da rede. A cada novo 
posto de GNV atendido é possível planejar investimentos em novas redes de média e baixa pressão, 
que são as redes que atendem aos clientes GNV, residenciais e comerciais.

No segmento industrial, a empresa passou a atender a mais 05 novos clientes em 2018, somando 
um total de 93 clientes industriais, um incremento de 5,68% frente ao ano anterior. A captação de 
novos clientes neste segmento aponta  para a crescente recuperação econômica das industrias no 
estado, além de reduzir a dependência da empresa com relação à Companhia Siderúrgica Nacional 
– CSN, que já respondeu por mais de 85% das vendas para a indústria em anos anteriores e 
atualmente é responsável por cerca de 70% dessas vendas.

Número de Clientes 2018 2017 Variação Variação %

Residencial 77.169 72.474 4.695 6,48

Comercial 1.382 1.139 243 21,33

Industrial 93 88 5 5,68

Postos de GNV 124 122 2 1.64

Geração Elétrica 2 2 0 0

Total 78.770 73.825 4.945

Evolução do número de clientes
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Vendas de gás
As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 5.451,78 Mil m3/dia, apresentando uma 
redução de -32,85% frente a 2017, quando somaram 8.119,05 Mil m3/dia. Essa redução decorreu 
principalmente em razão da queda das vendas para geração elétrica, conforme decisão do governo 
de reduzir o acionamento de termelétricas no curso de 2018, sobretudo daquelas localizadas na área 
de concessão da empresa. 

Vendas para o Mercado Convencional
No mercado convencional, o segmento industrial, foi o único que apresentou redução nas vendas de 
gás, -4,01% frente ao ano anterior, em decorrência de menor consumo das indústrias CSN (-15%) que 
realizaram uma parada para manutenção em seus fornos; Lactalis (-61%) e Guardian (-7%). A ligação 
de 05 novos clientes industriais não foi suficiente para compensar essas reduções no curto prazo, por 
se tratarem de 03 das maiores indústrias atendidas pela empresa.

No segmento residencial as vendas de gás mantiveram o ritmo de crescimento dos últimos anos, 
com aumento de 12,73% em comparação com 2017. No ano anterior, o aumento foi de 12,79% 
frente a 2016. Esse aumento constante é resultado da continuidade da ampliação da base de clientes 
nesse segmento. 

No segmento comercial, que também teve um incremento importante em seu número de clientes - 
chegando a 243 novos clientes em 2018 - as vendas de gás apresentaram o melhor resultado, com 
aumento de 20,79% em comparação com 2017, resultado também do aumento da base de clientes.

As vendas do segmento GNV em 2018 apresentaram um aumento expressivo de 9,75% frente a 2017. 
Nos últimos 06 anos (de 2013 a 2018) a empresa conseguiu ampliar a oferta de GNV na sua área 
de concessão passando a abastecer 16 novos postos nesse período. Atualmente são abastecidos 
124 postos de GNV. O sucesso do esforço da empresa no combate às fraudes em postos de GNV 
também vem favorecendo este resultado. O aumento nas conversões de veículos para o gás natural, 
que passaram a engrossar a frota de veículos que fazem transportes alternativos e a greve geral de 
caminhoneiros que teve duração de cerca de 10 dias - com uma paralização em todo o país causando 
um esgotamento dos demais combustíveis no estado - também impactaram positivamente as vendas 
de GNV da empresa e o aumento de conversões de veículos para o GNV com instalação do kit gás.

Vendas para Geração Elétrica
As vendas de gás para as termelétricas na área de concessão da empresa somaram em 2018 um 
total de 3.154,61 Mil m³/dia, registrando uma redução de -45,75% frente às vendas efetuadas em 
2017 ( 5.814,46 Mil m³/dia), afetadas pela decisão do governo de reduzir o acionamento das térmicas 
situadas na área de concessão da empresa.

VENDAS (mil m³/dia) 2018 2017 Variação%

Residencial 16,03 14,22 12,73

Comercial 11,97 9,91 20,79

Industrial 1.629,91 1.698,01 -4,01

Postos de GNV 639,26 582,45 9,75

Total do mercado convencional 2.297,17 2.304,59 -0,32

Geração Elétrica 3.154,61 5.814,46 45,75

Total 5.451,78 8.119,05 -32,85

Evolução do volume de vendas
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Revisão de Tarifas para o Quinquênio 2018-2022 

A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada, no 2º semestre de 2017, 
à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa, 
conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa e o Estado 
do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997. O processo de revisão tarifária está em andamento 
conforme cronograma estabelecido pela Agência Reguladora.

Serviço a Clientes
Mantendo o foco na qualidade do serviço prestado e na satisfação do cliente, a empresa implantou 
novos projetos e ações que geraram resultados positivos e consolidaram ainda mais a imagem de 
excelência no atendimento ao cliente, durante o ano de 2018.

Foi implantado plano de ação de eficiência na operação de Atendimento Telefônico, assegurando um 
mínimo de impacto na qualidade do serviço prestado aos clientes. 

Foram desenvolvidas ações para melhoria e ampliação do atendimento pelos canais digitais (Chat, 
Facebook, Twitter e Reclame Aqui). Em março/2018, foi implantado o chat, um canal ágil e moderno 
para o cliente, gerando eficiência para a empresa, já que o operador pode realizar atendimentos 
simultâneos. Em 2018, foram realizados cerca de 14Mil atendimentos por este canal. Também 
houve avanços na avaliação dos clientes do Reclame Aqui, encerrando o ano com avaliação positiva 
deste canal.

Teve continuidade a melhoria na automatização dos formulários do site, gerando redução de 
contatos e melhora do fluxo de informações entre as áreas. A adesão à Conta Inteligente nos canais 
de atendimento foi incentivada. Por meio da conta inteligente o cliente recebe a fatura por e-mail, 
permitindo maior sustentabilidade, agilidade na entrega e eficiência de custo para a empresa. 
Também tiveram continuidade as células de variação de consumo e baixas, onde a empresa seleciona 
e capacita um grupo de atendentes específicos para lidar com as reclamações / solicitações de forma 
ágil e direcionada.

Em dezembro/2018, o setor participou da mudança de marca junto aos canais de atendimentos (call 
center, presencial e canais digitais).

A empresa continuou apostando na diversidade de canais de contato com o público, estabelecendo 
um diálogo mais próximo de seus clientes, através de sua página no Facebook, no Twitter, 
Instagram, YouTube. 

Desde 2014, através do site da empresa, a Agência Virtual proporciona mais agilidade e segurança, 
com diversos serviços e facilidades online para os clientes. Em dezembro de 2018 já contava com 
mais de 16 mil clientes cadastrados. Foram registrados cerca de 100 mil acessos a esse canal, desde 
sua criação.

O sistema de atendimento móvel seguiu viabilizando a prestação de serviços presenciais a clientes 
residenciais localizados em municípios que ainda não dispõem de agências. Além disso, a empresa 
voltou com o projeto Cidadão Natural, que tem como objetivo aproximar a empresa dos clientes de 
condomínios Minha Casa Minha Vida - MCMV, através de visitas periódicas das áreas operativas, 
que levam informações sobre tarifas, consumo consciente do gás, faturas de fornecimento, além da 
oportunidade de negociação de dívidas, sempre com o foco no perfil de clientes MCMV.   

A empresa também deu continuidade ao convênio com o órgão Disque Denúncia, no intuído de 
estabelecer mais um canal de comunicação, a fim de evitar irregularidades e, por consequência, falta 
de segurança, comprometendo os demais clientes.  

Por meio do projeto Diálogo Aberto, a empresa fortaleceu sua parceria com as instituições de amparo 
e defesa do consumidor e melhorou os prazos de atendimentos, participando de eventos como o 
Procon Carioca (Municipal), Procon Estadual e o do Jornal Extra. Este canal foi ampliado com a 
implantação da plataforma consumidor.gov. 

No projeto Parque de Medidores, foram realizadas 231 substituições. 

A Oficina de Garantia de serviço ao cliente atendeu, em 2018, 894 clientes, por meio da sua Ouvidoria, 
redes sociais e da Agenersa, atingindo 100% dos indicadores da qualidade em relação aos prazos de 
resposta da Ouvidoria e Agenersa.

Atendimentos realizados

(*) Redes sociais: Facebook, Twitter e site Reclame Aqui.

Atividade Técnica e Operações
Em 2018, foi concluída a construção do Gasoduto Cidade do Aço, em AP16, 10”, com 12,2 km de 
extensão  - 11,8 km em 2017 e 0,4 km em 2018 - e colocado em carga em maio de 2018, com o 
objetivo de reforçar o sistema de distribuição de gás natural do município de Volta Redonda.

Em setembro de 2018 foi iniciado o abastecimento de gás natural canalizado ao município de 
Saquarema (projeto estruturante).

A empresa tem um sistema de detecção preventiva que inspeciona constantemente a rede de 
distribuição de gás e mantém os índices de segurança de acordo com as mais eficientes referências 
internacionais e dentro dos objetivos fixados pelo grupo Naturgy.

A rede de distribuição de gás da região está dentro de padrões internacionais de segurança e de 
confiabilidade. 

Meio Ambiente e Segurança
A empresa é certificada e mantém desde 2012 um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade 
com a ISO 14001:2004, visando atender ao compromisso de desenvolver suas atividades com foco 
na preservação ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A partir de 2014 essa 
certificação foi ampliada para todas as atividades da empresa. Em 2018 a Certificação foi atualizada 
com sucesso para a versão 2015 (ISO 14001:2015).

No contexto desta certificação, a Política Ambiental da empresa pauta suas ações tendo em conta 
uma gestão responsável do meio ambiente incentivando o uso responsável da energia, visando a 
proteção do meio ambiente e o uso eficiente dos recursos naturais. Assim, adota diversas medidas 
sustentáveis, dentre as quais se destacam: a utilização racional dos recursos naturais e energéticos; a 
minimização do impacto ambiental; a promoção de economia e eficiência energética com a adoção de 
novas tecnologias; a diminuição dos efeitos adversos da sua atuação sobre o ecossistema e incentivar 
a conservação da biodiversidade; utilização racional e eficiente da água; e garantir a prevenção de 
contaminação mediante a melhoria continuada, o emprego das melhores técnicas disponíveis, e o 
controle e a minimização dos riscos ambientais.

Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis e de preservação e 
proteção ao meio ambiente, realizando treinamentos e ações de conscientização e segurança no 
ambiente de trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços terceirizados.

O ano de 2018 foi marcado pelo maior estreitamento no relacionamento da empresa junto às suas 
contratadas de obras de distribuição, através de treinamentos e inspeções em obras e galpões. As 
inspeções ambientais visam identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria nas unidades da 
empresa e de seus prestadores de serviços terceirizados da atividade de distribuição de gás. Essa é 
uma forma de verificar se as atividades e processos estão em conformidade com a legislação vigente 
e com as normas internas do grupo controlador Naturgy.

Desde 2015, a empresa promove anualmente o Fórum Ambiental com objetivo de conscientizar 
os colaboradores e difundir as práticas ambientais desenvolvidas pelo seu grupo controlador. O IV 
Fórum Ambiental, realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente, teve como temas a Sustentabilidade, 
Reciclagem e Economia Circular, contando com a participação de palestrantes internos e externos. 

A preocupação com suas emissões atmosféricas de carbono ultrapassa a esfera de seu processo 
produtivo e administrativo. Por isso, a empresa busca ir além da demanda de captação de carbono de 
suas atividades operacionais, neutralizando as emissões de carbono geradas por eventos externos 
voltados para os colaboradores. A iniciativa de compensação ambiental é voluntária. Em 2018 foram 
neutralizados 16.988 kg de CO2e, o que equivale à absorção de carbono de 104 árvores aos 20 anos 
de idade.

Outra ação voluntária executada pelo grupo é o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica como 
forma de causar um impacto positivo na região onde atua, além de estimular a educação ambiental 
dos colaboradores – que são convidados a participar do plantio junto a seus familiares. Foram 
plantadas mudas nativas em área de conservação ambiental do Rio de Janeiro.

Foram realizadas ainda ações e campanhas de Economia Circular a fim de reduzir os impactos 
negativos decorrentes da atuação da empresa, tais como: redução de consumo de água, energia 
e papel; fomento ao consumo de GNV e etanol frente à gasolina; ecolavagem da frota (sem uso de 
água); programa de compostagem do resíduo orgânico; reciclagem de materiais.

Gestão Jurídica 
A empresa manteve a atuação na celebração de acordos especialmente nos processos em trâmite nos 
Juizados Especiais Cíveis. A medida resultou na redução de custos decorrentes do acompanhamento 
de processos pelos escritórios de advogados prestadores de serviços, na faixa de R$ 11 mil e ainda, 
em uma relevante economia referente aos valores das causas, chegando a cerca de R$ 481 mil no ano 
de 2018. Nos processos de recuperação de Crédito/Cobrança, Avarias de Terceiros e Recuperação 
Judicial de empresas-clientes em trâmite nas Varas Cíveis, foi recuperado para a empresa o montante 
de pouco mais que R$ 31 mil no ano.

Em 2018, a área de Compliance, que antes integrava o setor de Auditoria Interna, passou para a gestão 
da Diretoria Jurídica, mantendo-se o monitoramento e revisão das normas de compliance que já eram 
feitas pelo jurídico, e passando a atuar diretamente nas avaliações de riscos de cada setor da empresa.

Desde 2016, a empresa atua em operações contra fraudes identificadas na rede de distribuição de gás 
natural, em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo – ANP, Delegacia de Defesa dos Serviços 
Delegados (DDSD), Instituto Nacional Metrologia (INMETRO), PROCON, Receita Federal e o 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ). A partir de 2017, os setores de Recuperação 
de Consumo e Security da empresa foram inseridos nas ações adotadas por meio desta Força Tarefa, 
mantida ao longo de 2018, visando inclusive a segurança da prestação do serviço e do sistema de 
distribuição. 

Recursos Investidos 
Após a conclusão de projetos importantes previstos para o quinquênio 2013-2017 - visando atender 
a 05 novos municípios por meio do sistema GNC, que em 2017 demandaram um volume de 
investimentos de R$ 98.177 mil -  em 2018, a empresa investiu um total de R$ 46.533 mil. 

O ritmo dos investimentos em 2018 sofreu uma desaceleração considerando que até dezembro ainda 
estava em curso o processo de Revisão Tarifária para o quinquênio 2018-2022, por meio do qual 
será definido o volume de investimentos que a empresa ainda deverá realizar nos próximos 04 anos. 

Assim, esse volume de investimentos visou dar seguimento ao atendimento a novos municípios que 
passaram a ser atendidos com GNC, além de garantir a manutenção necessária à segurança da 
rede de distribuição. Somente na renovação e construção de novas redes de gás canalizado locais 
foram investidos R$ 16,3 mil. Já na construção de Estações de Regulação e Medição de gás foram 
investidos R$ 12,5 mil; e na aquisição de medidores e em Instalações comunitárias a empresa investiu 
mais R$ 9,9 mil.

Evolução dos Investimentos Operacionais 
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Sumário Financeiro

Conta de Resultados (R$ mil) 2018 2017 Variação (R$) Variação (%)

Receita líquida das vendas e serviços 2.115.343 2.392.411 (277.068) -11,58%

Lucro bruto 234.920 254.442 (19.522) -7,67%

Lajida (Ebitda) 167.574 197.207 (29.633) -15,03%

Lucro operacional 129.544 161.921 (32.377) -20,00%

Lucro líquido do exercício 70.298 92.796 (22.498) -24,24%

Margem Bruta 11,11% 10,64% 0,47%

A redução em -32,85% do volume das vendas de gás totais (mercado convencional e geração elétrica) 
em 2018 frente a 2017, impactou diretamente os resultados da empresa, identificados acima.

O Lucro Líquido do exercício foi impactado ainda por uma maior provisão de contingências de ações 
judiciais ao longo do ano e amortização.

O LAJIDA (Ebitda) apresentou uma redução de -15,03% frente ao ano anterior.

LAJIDA 2018 2017 Variação (R$) Variação (%)

Lajida (R$ mil) 167.574 197.207 (29.633) -15,3%

Lucro líquido do exercício 70.298 92.796 (22.498) -24,24%

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 26.945 36.714 (9.769) -26,61%

Depreciação e amortização 38.030 35.287 2.743 7,77%

A informação acima está de acordo com a forma de cálculo determinada pela Instrução 
Normativa 527/2012 CVM.

Resultado Financeiro 

A política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), no início de 2018, foi de continuar 
com a redução da taxa básica de juros (Selic). Com a lenta recuperação da atividade econômica e 
com os sinais consistentes do controle e da redução da inflação, o Banco Central manteve a política 
monetária de redução da taxa Selic, passando a taxa de 7,00% para 6,50%, em dezembro de 2018.

A empresa manteve estável o custo financeiro em 2018, impactado pela redução da taxa Selic. O 
resultado financeiro apresentou, em 2018, o valor negativo de R$ 32.311 mil, frente ao valor negativo 
de R$ 32.411, em 2017. 

O endividamento da empresa, que era de 48,5% em 2017, passou para 49,9%, em 2018.

2018 2017 Variação (R$) Variação (%)

Resultado financeiro -32.301 -32.411 110 -0,34%

Remuneração aos Acionistas

No dia 12 de dezembro de 2018 foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas o 
pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$ 21.708 mil, a ser pago em parcela 
única, no dia 30 de julho de 2019. Farão jus ao benefício os acionistas titulares de ações na data da 
realização da Assembleia de Acionistas. 

O valor aprovado, que corresponde a 31% (trinta e um por cento) do lucro líquido do exercício, após 
as deduções legais, foi registrado atendendo-se ao disposto no estatuto da empresa, que prevê 
dividendo mínimo obrigado de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro do exercício. Assim, o saldo 
remanescente, no valor de R$ 45.075 mil, excetuando-se o valor da reserva legal de R$ 3.515, 
permaneceu no patrimônio líquido e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, 
a ser realizada no mês de abril de 2019. 

Financiamentos

Ao longo de 2018 a empresa manteve a estrutura de financiamentos necessários à realização dos 
seus investimentos. Para 2019, a meta é a manutenção da busca contínua das melhores condições 
de financiamento.

Relacionamento com a sociedade

Gastronomia 

A empresa patrocinou por mais um ano consecutivo o Rio Gastronomia, maior evento de gastronomia 
do Brasil, que já faz parte do calendário de eventos do Rio de Janeiro. Em 2018, o Rio Gastronomia 
aconteceu entre os dias 17 e 26 de agosto, nos Armazéns 3 e 4 do Píer Mauá. Os melhores 
restaurantes e bares da cidade estavam representados por quiosques e estandes espalhados pelos 
armazéns, servindo o que há de melhor na gastronomia carioca. Durante todo o evento aconteceu 
também uma feira com produtos típicos do interior do estado, como cachaças, doces, chocolates, 
biscoitos e compotas. Além dos destaques de gastronomia, houve também uma programação 
musical diária. 

Dando continuidade ao projeto Energia do Sabor, em julho de 2018 outra turma formou 19 jovens 
carentes em cozinheiros internacionais, com o apoio da Fundação Naturgy. Em novembro de 2018 
teve início a sexta turma deste projeto, uma parceria com a universidade Unilasalle, de Niterói, que 
consiste em oferecer a jovens um curso de extensão de Cozinheiro Internacional, com duração de 
um ano. A sexta turma teve o apoio do Dia Solidário, um programa do Grupo que investe em cursos 
para jovens carentes mediante a doação de um dia de salário do colaborador voluntário, sendo que a 
empresa dobra o valor total arrecadado. 

Em sua versão 2018, mais de 200 jovens se inscreveram para as 20 vagas. O curso permite o 
aproveitamento pelo mercado de trabalho de quase 100% dos aprovados. Há ex-alunos trabalhando 
em cozinhas renomadas como as do Hotel Fasano, Palácio Tangará (SP) e Copacabana Palace, entre 
outras. Desde 2012, 87 jovens carentes, com idades entre 17 e 25 anos, já se formaram e receberam 
seus diplomas de cozinheiro internacional.

Educação

Com o apoio da empresa e da Fundação Naturgy, o Senai iniciou no dia 1º de outubro de 2018 três 
turmas técnicas para formar profissionais na área de gás, nas especialidades de Agente Comercial, 
Instalador Predial e Técnico de Inspeção em Gás, cada classe com 12 alunos. Os cursos não têm 
custo para os alunos, estando contemplados o valor do uniforme, material didático e transporte mais 
lanche, por dia de aula. Com idade que varia de 21 a 53 anos, todos têm em comum a vontade de se 
especializar para entrar no mercado de trabalho. E, ao final de cada turma, a empresa disponibilizou 
os contatos de todos os formandos para que sejam direcionados às empresas parceiras.

Destaques e Prêmio recebidos em 2017

O ano de 2018 foi de premiações, certificações e destaques importantes para a empresa, indicados 
a seguir:

• No anuário Maiores & Melhores da revista Exame 2018, no ranking das 500 maiores empresas 
por vendas, a empresa classificou-se no 293º lugar. Entre as maiores empresas com controle 
espanhol, foi a 9ª colocada. 

• No anuário de 2018, Valor 1000, do jornal Valor Econômico, no ranking das 1000 maiores 
empresas do país, a empresa ficou na 253ª posição.

Acionistas

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da empresa estava representado por 1.995.022.644 
ações (665.007.548 ordinárias e 1.330.015.096 preferenciais) todas nominativas e sem valor nominal, 
de propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista
Quantidade de Ações 

(1.995.022.632)*
Capital 

Social (%) Quantidade de Ações (%)

 Ordinárias Preferenciais
Capital Votante 

(Ordinárias) Preferenciais

Naturgy (grupo) 468.575.702 720.345.159 59,59 70,46 54,2
Naturgy Distribución 
Latinoamérica S/A 468.575.701 720.345.159 59,59 70,46 54,2

Naturgy SDG 1 0 0 0 0

Pluspetrol Energy SA 22.256.472 37.594.206 3 3,35 2,8

Gaspetro 174.175.374 572.075.712 37,41 26,19 43

Totais 665.007.548 1.330.015.077 100 100 100

No curso de 2018 não houve alteração no quadro acionário da empresa, tão somente a alteração da 
denominação do grupo controlador e operador técnico. 

Auditores Independentes

Em 12/12/2017, o Conselho de Administração da empresa aprovou a substituição do auditor 
independente PricewaterhouseCoopers – PwC, para a realização dos serviços de auditoria externa a 
partir do exercício de 2018, desta forma aprovou a contratação da E&Y Auditores Independentes S/S.

A Diretoria
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Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 82.715 77.711
Contas a receber de clientes (Nota 7) 172.366 174.294
Tributos a recuperar (Nota 8) 18.952 11.174
Despesas antecipadas 28 34
Outros ativos 1.918 3.117
 275.979 266.330
 

Não circulante
Tributos a recuperar (Nota 8) 19.446 26.765
Depósitos judiciais 2.821 2.175
Ativos fiscais diferidos (Nota 9) 24.333 19.897
Outros ativos de longo prazo 18 18
 46.618 48.855
Intangível (Nota 11) 663.490 655.636
Diferido - 700
 710.108 705.191
 

Total do ativo 986.087 971.521

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017

Circulante
Fornecedores (Nota 12) 187.534 171.301
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 178.840 5.654
Tributos a recolher (Nota 14) 20.160 17.022
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 1.359 1.664
Dividendos a pagar (Nota 15.b) 18.452 25.309
Demais contas a pagar 2.172 2.120
 408.517 223.070

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 190.000 358.652
Provisão para contingências (Nota 16) 16.513 3.646
Recebimentos antecipados 379 379
 206.892 362.677

Total do passivo 615.409 585.747
Patrimônio líquido (Nota 15)

Capital social 161.419 159.099
Reserva de capital 90 90
Reservas de lucros 210.008 226.585
Instrumentos financeiros (Nota 15.g) (839) -

Total do patrimônio líquido 370.678 385.774
 
Total do passivo e patrimônio líquido 986.087 971.521

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 2018 2017
Receita líquida (Nota 18) 2.115.343 2.392.411
Custo do serviço prestado (Nota 19) (1.880.423) (2.137.969)

Lucro bruto 234.920 254.442
Despesas gerais e administrativas (Nota 24) (91.085) (83.650)
Outras despesas, líquidas (Nota 22) (14.291) (8.871)

Lucro operacional 129.544 161.921
Resultado financeiro, líquido (Nota 23) (32.301) (32.411)

Receitas financeiras 8.423 7.631
Despesas financeiras (40.724) (40.042)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 97.243 129.510
Imposto de renda e contribuição social - correntes (Nota 14.b) (30.949) (36.763)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Nota 14.b) 4.004 49
Lucro líquido do exercício 70.298 92.796
Quantidade de lote de mil ações em circulação 1.995.023 1.995.023
Lucro líquido básico por lote de mil ações 35,24 46,51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2018 2017
 
Lucro líquido do exercício 70.298 92.796
Outros componentes do resultado abrangente
Ganho/(perda) atuarial fundo de pensão - -
Total do resultado abrangente do exercício 70.298 92.796

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 

Capital 
social

Reserva 
de capital - 
Incentivos 

fiscais

Reserva de lucros (Nota 16)

Expansão Legal Especial

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
acumulados

Instrumentos 
financeiros Total

Em 31 de dezembro de 2016 146.734 90 88.953 22.310 33.794 38.750 - - 330.631
Aumento de capital 12.365 - (12.365) - - - - - -
Dividendos adicionais aprovados - - - - - (12.344) - - (12.344)
Destinação do lucro do exercício anterior - - 26.406 - - (26.406) - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 92.796 - 92.796
Destinação do lucro: - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 4.640 - - (4.640) - -
Juros sobre o capital próprio (R$10,9267 por lote de mil ações) - - - - - - (21.799) - (21.799)
Dividendos propostos (R$1,7594 por lote de mil ações) - - - - - - (3.510) (3.510)
Destinação de resultado definida em AGOE (abril/2018) - - - - - 62.847 (62.847) - -
Em 31 de dezembro de 2017 159.099 90 102.994 26.950 33.794 62.847 - - 385.774
Aumento de capital 2.320 - (2.320) - - - - - -
Dividendos adicionais aprovados - - - - - (62.847) - - (62.847)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 70.298 - 70.298
Instrumentos financeiros - - - - - - - (839) (839)
Destinação do lucro: - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 3.515 - - (3.515) - -
Juros sobre o capital próprio (R$10,8811 por lote de mil ações) - - - - - - (21.708) - (21.708)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2019) - - - - - 45.075 (45.075) - -
Em 31 de dezembro de 2018 161.419 90 100.674 30.465 33.794 45.075 - (839) 370.678

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 97.243 129.510
Ajustes

Amortizações do intangível e diferido 38.030 35.287
Provisão para contingências 4.248 (147)
Atualização das contingências 8.619 -
Juros provisionados e não pagos 30.788 38.934
Resultado na venda do intangível (6) (27)
Atualização monetária sobre depósito judicial (166) -
Baixa impostos não recuperáveis 2.833 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.496 1.964
Lucro antes dos impostos ajustado 185.085 205.521
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (2.839) (50.974)
Tributos a recuperar e diferidos 37.120 32.804
Outros ativos 773 312
Fornecedores 16.233 36.566
Tributos a recolher (23.807) (27.372)
Partes relacionadas (328) (54)
Outros passivos 51 241

27.203 (8.477)
Caixa proveniente das operações

Juros pagos sobre empréstimos (23.409) (35.713)
Imposto de renda e contribuição social pagos (44.417) (35.480)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 144.462 125.851
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do intangível (45.187) (90.354)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (45.187) (90.354)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Amortização de empréstimos (2.845) (4.169)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (88.156) (29.420)
IRRF sobre juros sobre capital próprio (3.270) (3.013)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (94.271) (36.602)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalente de caixa 5.004 (1.105)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 77.711 78.816
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 82.715 77.711

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações gerais
A CEG RIO S.A. (a “Companhia” ou “CEG RIO”) é uma sociedade anônima de capital fechado e 
tem como objetivo, no âmbito de sua concessão (Nota 17.2), operar os serviços públicos de gás, 
de qualquer tipo e origem, fora da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, e explorar, 
com exclusividade, a distribuição de gás canalizado, bem como todas as atividades correlatas, 
compatíveis com a natureza do serviço de distribuição de gás.
A CEG RIO S.A. é controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group cuja sede temporariamente está 
localizada em Madri - Espanha.
Em 2018, o Grupo controlador e operador técnico da Companhia, então denominado Gás 
Natural Fenosa, modificou sua marca, passando a ser denominado Naturgy. Em continuação a 
essa mudança, todas as empresas operadas e controladas pelo grupo no Brasil também passam 
a incorporar a nova marca em sua identidade visual, sem alteração de razão social, inclusive a 
CEG RIO. 
A utilização, pela Companhia, da marca do grupo controlador Naturgy Energy Group S.A., se 
dará de forma gratuita e por tempo indeterminado, conforme contrato de cessão de uso de 
marca aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 
dezembro de 2018.
A mudança, que foi precedida de comunicação à Agência Reguladora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, passou a ser amplamente divulgada através 
da mídia, possibilitando informar não apenas ao mercado, aos acionistas e investidores da 
Companhia, mas também a todos os seus clientes, prestadores de serviços e parceiros comerciais. 
A concessão obtida junto à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 
do Rio de Janeiro - AGENERSA tem o prazo de trinta anos, contados a partir de 21 de julho de 
1997, prorrogáveis, a critério exclusivo do Estado do Rio de Janeiro, por igual período de tempo 
e por uma única vez. 
A área de concessão da CEG RIO inclui as regiões Norte-Fluminense, Noroeste-Fluminense, 
Baixada Litorânea, Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e a Baía da Ilha Grande, todas no Estado 
do Rio de Janeiro. 
De acordo com o contrato de concessão, a CEG RIO deverá cumprir determinações requeridas 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Poder Concedente). O não cumprimento das 
referidas determinações sujeitará a Companhia a penalidades que vão desde a advertência até 
a extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação 

dos serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e 
equipamentos, de modo a assegurar a qualidade dos serviços;

• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário 
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela sua integridade;

• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à 
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade 
civil por danos causados a terceiros;

• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação dos 
serviços;

• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de Concessão, 

nos prazos e condições fixados;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão mencionadas 
acima têm sido cumpridas adequadamente.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia 
em 21 de março de 2019.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas adotadas 
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração 
na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, que, no caso de outros ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a mensuração 
ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo 
de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico, no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras da Companhia estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a 
moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, ou 
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com um risco 
insignificante de mudança de valor. 

2.3.1. Classificação
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 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 da Companhia 
para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para quais a Companhia tenha 
aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu 
valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um 
componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o 
expediente prático são mensurados pelo preço de transação determinando de acordo com o 
CPC 47.
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 em nível de instrumento.

2.3.2. Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia 
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 

resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis 
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Outros 
ganhos (perdas), líquidos” no período em que ocorrem.

2.3.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O 
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal 
dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 

2.3.4 Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de 6 meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 

financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 

estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira, incluindo condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos 
de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na 
demonstração do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment 
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após 
o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a 
reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração 
do resultado.

2.4. Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela distribuição 
de gás canalizado, venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das 
atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para 
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para 
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela 
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência 
histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica 
observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.

2.5. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 
da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.

2.6. Ativos intangíveis
i) Contrato de concessão

Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como 
intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como contraprestação da concessão 
e (ii) os custos dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de 
concessão (infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da concessão é amortizado pelo 
prazo residual da concessão e a amortização dos custos da infraestrutura é calculada com 
base na vida útil estimada para os ativos compreendidos e integrante da base de cálculo da 
tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado, 
conforme a referida norma é considerada um serviço prestado ao Poder Concedente e a 
correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não 
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem está, em sua grande 
maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás 
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser 
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa 
época. Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende que a 
provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional de receber caixa 
ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo 
bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento 
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, 
será objeto de negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem 
à vida útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa 
anualmente a vida útil de seus ativos.

ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimada.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. 
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear 
ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas demonstradas na Nota 11.

iii) Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela 
expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão (Nota 11). 

2.7. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). 
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um 
ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de 
uma possível reversão do impairment na data de apresentação do balanço. 
Como resultado dessa avaliação, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda 
em 31 de dezembro de 2018.

 2.8. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.9. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, 
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e 
o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 
data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, 
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, 
são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em 
benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que 
são incorridos.

2.10. Provisões 
As provisões para ações judiciais e decorrentes das estimativas de compras de gás para 
fornecimento às térmicas (Nota 20) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação 
presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor puder 
ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas 
operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.11. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. 
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações 
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto 
de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar em reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a 
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção 
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há 
um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e 
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de 
renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.

2.12. Capital social 
As ações ordinárias e as ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

2.13. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada 
com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente 
é provisionado e serão aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.

2.14. Reconhecimento de receita 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás 
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando esta pode ser mensurada com segurança, for provável 
que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a seguir. A Companhia 
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o 
tipo de transação e as especificações de cada venda.

a) Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda 
não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.   

b) Serviço de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás é considerado 
um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao 
resultado por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar essa construção e 
por não haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e reconhecimento da receita 
e custo dos serviços de construção da infraestrutura de distribuição de gás, a Companhia 
considera o estágio de execução do serviço prestado.

c) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
usando o método da taxa efetiva de juros.

2.15. Normas emitidas mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de emissão 
das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende 
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.
• CPC 06 - “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). Com 
essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa 
nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.  Os critérios 
de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos 
arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil” e correspondentes interpretações. 
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A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) retrospectivamente com o efeito cumulativo da 
aplicação inicial da norma reconhecida na data da aplicação inicial. A Companhia planeja não 
reapresentar informações comparativas, mas reconhecerá o efeito cumulativo da aplicação 
inicial da norma como um ajuste ao saldo inicial dos lucros retidos (ou outro componente do 
patrimônio, conforme apropriado), na data da aplicação inicial. O motivo dessa escolha é atender 
à adoção usada na política de contabilidade corporativa.
Durante 2018, o Grupo efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2). Em 
suma, espera-se que o impacto da adoção do CPC 06 (R2) seja o registro de um passivo de 
arrendamento em contrapartida da rubrica de imobilizado (ativos de direito de uso) no montante 
aproximado de R$ 200. A companhia efetuará a contabilização pelo método retrospectivo 
modificado calculando o valor presente na data de 1º de janeiro de 2019. 

2.16. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1º de janeiro de 2018.
• CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento 

de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, 
com vigência para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC 38, que diz 
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações 
que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo 
de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição 
ao modelo atual de Perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da 
contabilidade de hedge. A Administração entende que as novas orientações do CPC 48 não 
trarão impacto significativo na classificação e mensuração dos seus ativos financeiros, bem 
como na contabilização das relações de hedge, exceto pelo impairment de contas a receber.
A partir da adoção da nova norma CPC 48, o cálculo da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa passa a ter como base a perda esperada e não mais a incorrida. Sendo assim, a 
Companhia revisou seus ativos e passivos financeiros e registrou um aumento na provisão 
para créditos de liquidação duvidosa no 1º trimestre de 2018, conforme quadro abaixo:

Mercado Valor
Residencial 1
Comercial 2
Industrial 1.257
Automotivo 1
Outros Clientes 9
Total do impacto 1.270
34% imposto diferido 431
Total líquido 839

• IFRS 15/CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes” - essa nova norma traz os princípios que 
uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. 
Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um 
bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio 
de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. A Companhia realizou 
estudo que a aplicação da nova norma não afeta a forma de contabilização existente.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a companhia faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, 
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo:
a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada

Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada é efetuada estimativa, com 
base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue mas 
ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme 
apresentado na Nota 7, a receita estimada nessas condições em 31 de dezembro de 2018 foi 
de R$76.846 (R$105.911 em 31 de dezembro de 2017).

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais
Esses impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o 
lucro futuro tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das diferenças 
temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas 
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da 
Companhia sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os 
prazos originais das contas a receber.

d) Vida útil do ativo intangível 
A vida útil classificada no ativo intangível reflete o período em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros sejam consumidos pela Companhia. Anualmente a Companhia revisa a 
vida útil desses ativos.

e) Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se 
encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para 
fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e 
atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. 

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de 
taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia 
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Companhia. Podem ser usados instrumentos financeiros 
derivativos para proteger certas exposições a risco.
A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do gás distribuído, uma vez 
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração 
o aumento dos custos do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido para 
distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações averiguadas na margem de 
contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo 
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem 
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados. A 
Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de juros de mercado com o objetivo 
de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para proteger, 
parte ou total de seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas.
Em 31 de dezembro de 2018 não existia nenhum instrumento financeiro derivativo contratado.
a) Risco de mercado

i) Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexadas a 
moeda estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos. 
Em 31 de dezembro de 2018 não há ativos ou passivos financeiros relevantes sujeitos à 
variação cambial. 

ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas 
resultantes de flutuações nas taxas de juros que aumentam as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de 
avaliar a eventual necessidade de contração de operações para proteger-se contra o risco 
de volatilidade dessas taxas.

b) Risco de crédito 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. Para bancos e instituições 
financeiras, são aceitos somente títulos de entidades independentes e renomadas no 
mercado - instituições financeiras de primeira linha. A concentração de risco de crédito com 
respeito às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. Uma provisão 
para contas de cobrança duvidosa é estabelecida em relação àqueles que a administração 
acredita que não serão recebidos integralmente. 
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode 
ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às 
informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia 
concentra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha. 
Com relação às contas a receber, os ativos vencidos e não impaired referem-se a clientes 
sem histórico de perda.
Em relação às contas a receber, a Companhia possui uma carteira de 78.770 clientes do 
segmento residencial, comercial, industrial, veicular e geração elétrica, porém existe a 
concentração/dependência do segmento industrial tendo como principal fonte de receita a 
CSN - Companhia Siderúrgica Nacional cujo faturamento representa aproximadamente 66% 
(67% em 2017) do total sem considerar as térmicas.

c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas de desembolsos e 
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo departamento financeiro.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar 
que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também 
mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a 
qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas do 
empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. Essa previsão 
leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento 
de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se 
aplicável, exigências regulatórias externas ou legais.
O excesso de caixa mantido é investido em contas correntes com incidência de juros, depó-
sitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apro-
priados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas 
previsões acima mencionadas. Na nota 7 são divulgados os ativos de que se espera que 
gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de liquidez.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual 
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados 
e contratados.

 
Menos de um 

ano
Entre um e dois 

anos
Entre dois e 
cinco anos

 
Em 31 de dezembro de 2018
 Empréstimos e financiamentos 185.903 213.647 -
 Fornecedores 187.534 - -
Em 31 de dezembro de 2017
 Empréstimos e financiamentos 5.911 192.767 237.404
 Fornecedores 171.301 - -

4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, 
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O 
capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2018 e 2017 podem ser assim 
sumariados:

 2018 2017
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 13) 368.840 364.306
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (82.715) (77.711)
Dívida líquida 286.125 286.595
Total do patrimônio líquido 370.678 385.774
Total do capital 656.803 672.369
Índice de alavancagem financeira - % 44% 43%
O índice de alavancagem financeira em 2018 se manteve estável em comparação com o último 
ano. Para manter ou ajustar a estrutura do capital nos patamares que a administração julga 
adequados, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos. A Companhia 
considera como ponto de equilíbrio um índice de alavancagem financeira de até 50%, sendo 
assim, o índice de 2018 está dentro da expectativa da Administração. 

4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos dos empréstimos e recebíveis no ativo e dos outros passivos 
financeiros, menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos.

5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as 
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas 
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a 
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor 
justo como um todo:
• Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 

idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.
• Nível 2 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
• Nível 3 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma 
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, 
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para 
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.

2018 2017
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 1) 82.715 77.711
Custo amortizado

Contas a receber de clientes 172.366 174.294
Outros ativos 1.918 3.117

 256.999 255.122

 2018 2017
Custo amortizado

Empréstimos e financiamentos 368.840 364.306
Contas a pagar de partes relacionadas 1.359 1.664
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 187.534 171.301

 557.733 537.271
6. Caixa e equivalentes de caixa

 2018 2017
Caixa e bancos 28.270 29.997
Aplicação 54.445 47.714
 82.715 77.711
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa 
média de 98% do CDI com liquidez imediata.

7. Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar), vendas 
de serviços e de equipamentos, como demonstrado a seguir:

 2018 2017
Consumidores de gás e serviços
Faturado 162.914 132.443
Não faturado 76.846 105.911
Venda de equipamento 690 888
 240.450 239.242
Provisão para impairment de contas a receber de clientes (68.084) (64.948)
Total de contas a receber 172.366 174.294
Os saldos das contas a receber de clientes pelo valor contábil, menos a perda (impairment), se 
aproximam do valor justo.
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo: 

 2018 2017
A vencer 145.784 156.658
Vencidas até três meses 27.449 16.648
De três a seis meses 627 988
Acima de seis meses 66.590 64.948
 240.450 239.242
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está representada, principalmente, pela provisão 
constituída sobre o saldo das contas a receber de três clientes antigos do segmento industrial 
que acumularam uma dívida histórica de R$7.407, R$17.015 e R$34.722 respectivamente. Em 
relação aos dois primeiros montantes, após sucessivos acordos não cumpridos, resultou-se no 
corte do fornecimento de gás através de decisões judiciais e consequentes execuções que se 
encontram em curso, sem expectativa de realização. A terceira indústria relacionada discute 
judicialmente o valor da tarifa praticada, em função do valor do Poder Calorífico Superior do 
Gás - PCS, havendo, nesse caso, em primeira instância, decisão favorável à CEG RIO. Além 
do processo que se encontra em andamento, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade 
financeira desta em pagar a dívida em caso de decisão final favorável a CEG RIO. Por isso, a 
Administração optou por manter o valor provisionado.
As movimentações na provisão para impairment de contas a receber de clientes da Companhia 
são as seguintes:

 2018 2017
Em 1º de janeiro 64.948 62.984
Provisão para impairment de contas a receber 4.602 8.250
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber (1.466) (6.286)
Em 31 de dezembro 68.084 64.948
Os créditos vencidos há mais de seis meses são objeto de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. Após 30 dias de atraso no pagamento da fatura, os clientes residenciais e comerciais 
têm o fornecimento de gás paralisado. Para os clientes industriais, o fornecimento é suspenso 
com 10 dias de atraso.
Os valores inferiores a R$5 são baixados das contas a receber após o prazo de 180 dias.
A Companhia possui uma carteira de 78.770 clientes, dos segmentos residencial, comercial, 
industrial, veicular e termogeração e, exceto pelos créditos em atraso dos três clientes industriais, 
como também, pelo faturamento à CSN (Nota 5) não há concentração significativa nos seus 
demais clientes, diluindo, assim, o risco de inadimplência.
As demais contas a receber do balanço não contêm ativos impaired.

8. Tributos a recuperar

 2018 2017
 
Imposto de renda (a) 6 -
Contribuição social (a) 12.913 9.353
ICMS a recuperar 11.783 19.073
PIS 2.320 1.424
COFINS 10.687 6.574
Demais tributos 689 1.515
 38.398 37.939
Curto prazo 18.952 11.174
Longo prazo 19.446 26.765
(a) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e contribuição social com base na 

receita bruta.
9. Ativos fiscais diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas 
internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
a) Composição

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre os 
seguintes eventos:

 2018 2017
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 12.322 11.272
Provisão para contingências 8.021 3.646
Amortização intangível - concessão 2.975 3.741
Fornecedor de serviço 784 805
Receita de ajuste a valor presente (138) (134)
Outras adições e exclusões (1) (1)
Ativo diferido 370 568
Ativo não circulante 24.333 19.897

b) Movimentação
 IR e CS diferidos sobre:

 

Provisão para 
devedores 
duvidosos

Provisão para 
contingências

Amortização 
intangível 

concessão
Fornecedor 
 de serviço

Ajuste  
a valor 

presente

Outras 
adições 

exclusões
Ativo  

diferido Total

Em 31 de dezembro de 2016 10.605 3.793 4.554 267 (169) 32 766 19.848
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 667 (147) (813) 538 35 (33) (198) 49
Em 31 de dezembro de 2017 11.272 3.646 3.741 805 (134) (1) 568 19.897
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 618 4.375 (766) (21) (4) - (198) 4.004
Creditado (debitado) na demonstração do patrimônio 432 - - - - - - 432
Em 31 de dezembro de 2018 12.322 8.021 2.975 784 (138) (1) 370 24.333

c) Realização
Os ativos fiscais diferidos serão aproveitados à medida que as respectivas provisões que 
serviram de base para a constituição do imposto ativo sejam realizadas. 
A Companhia possui expectativa de que esses créditos sejam realizados conforme 
demonstrado a seguir:
 2018 2017
2018 - 2.389
2019 2.919 3.979
2020 4.867 3.979
2021 4.867 3.979
2022 4.867 3.979
2023 4.867 796
2024 973 796
2025 973 -
 24.333 19.897
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre 
não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, 
despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação 
imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição 
social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único 
indicativo de resultados futuros da Companhia.

10. Partes relacionadas
As transações ativas, passivas e de resultado realizadas entre as partes relacionadas são 
apresentadas como segue:

 
Ativo 

circulante
Passivo 

circulante Receitas Despesas
 
Gas Natural Distribución Latinoamérica 

S.A. (a) - 10.996 - -
Pluspetrol Energy S.A. (a) - 554 - -
Petrobrás Gás S.A. - Gaspetro (a) - 6.902 - -
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de 

Janeiro - CEG (b) 23 1.359 - 17.663
Gás Natural do Brasil S.A. - - - 143
Gás Natural Serviços S.A. - - 103 -
Em 31 de dezembro de 2018 23 19.811 103 17.806
Em 31 de dezembro de 2017 - 26.973 122 17.629
(a) Referem-se a juros sobre capital próprio a pagar.
(b) Referem-se, substancialmente, a obrigações com a Companhia Distribuidora de Gás do Rio 

de Janeiro - CEG por serviços técnicos e administrativos prestados à Companhia. 
Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores, membros do comitê 
executivo. A remuneração paga ou a pagar por serviços de empregados está demonstrada a 
seguir:
 2018 2017
Salários e conselho de administração e fiscal 605 649
Honorários dos administradores 3.467 3.396
 4.072 4.045

11. Intangível

 

Concessão 
para exploração 

de serviços 
públicos

Servidões 
de 

passagem 
(a)

Software 
 (b)

Contrato  
de con- 
cessão Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017 182.591 55 362 411.015 594.023
Aquisição - - - 95.376 95.376
Baixas líquidas - - - 1 1
Amortização (17.217) (18) (109) (16.420) (33.764)
Saldos em 31 de dezembro 

de 2017 165.374 37 253 489.972 655.636
Custo total 214.854 281 2.019 633.236 850.390
Amortização acumulada (49.480) (244) (1.766) (143.264) (194.754)
Valor residual 165.374 37 253 489.972 655.636
Saldos em 1º de janeiro de 2018 165.374 37 253 489.972 655.636
Aquisição - - 254 44.933 45.187
Baixas líquidas - - - (3) (3)
Amortização (17.717) (17) (109) (19.487) (37.330)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 147.657 20 398 515.415 663.490
Custo total 214.854 281 2.273 678.169 895.577
Amortização acumulada (67.197) (261) (1.875) (162.754) (232.087)
Valor residual 147.657 20 398 515.415 663.490
(a) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de 

propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.
(b) Software refere-se a investimento com modernização, melhoria e adaptações de sistemas 

informatizados.
A composição dos bens incluídos na conta de contrato e infraestrutura de concessão está 
apresentada a seguir:

 
Rede 

de gás
Outros 

(d)

Total da 
opera-

ção

Imobilizado 
em anda-
mento (c) Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017 323.416 10.183 333.599 77.416 411.015
Aquisição 2.114 6.618 8.732 86.644 95.376
Transferência para imobilizado em 

operação 95.172 - 95.172 (95.172) -
Baixas líquidas 1 - 1 - 1
Amortização (13.982) (2.438) (16.420) - (16.420)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 406.721 14.363 421.084 68.888 489.972
Custo total 531.199 33.149 564.348 68.888 633.236
Amortização acumulada (124.478) (18.786) (143.264) - (143.264)
Valor residual 406.721 14.363 421.084 68.888 489.972
Saldos em 1º de janeiro de 2018 406.721 14.363 421.084 68.888 489.972
Aquisição - 8.754 8.754 36.179 44.933
Transferência para imobilizado em 

operação 78.585 - 78.585 (78.585) -
Baixas líquidas - (3) (3) - (3)
Amortização (15.109) (4.378) (19.487) - (19.487)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 470.197 18.736 488.933 26.482 515.415
Custo total 609.784 41.903 651.687 26.482 678.169
Amortização acumulada (139.587) (23.167) (162.754) - (162.754)
Valor residual 470.197 18.736 488.933 26.482 515.415
(c) As obras em andamento referem-se, substancialmente, aos projetos de expansão da rede.
(d) Os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$1.562 

(R$5.022 em 31 de dezembro de 2017) à taxa média de 8,23% (11,98% em 31 de dezembro 
de 2017).

Encontram-se aglutinadas as classes de veículos, máquinas, móveis e utensílios, terrenos, 
benfeitorias e hardware. Todas com vida útil balizada pelo Regulamento do Imposto de Renda 
número 99.

12. Fornecedores
 2018 2017
De gás (a) 174.706 153.646
De materiais 3.907 5.257
De serviços 8.921 12.398
 187.534 171.301
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela 

Companhia, de acordo com o 12º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em 1º de junho de 
2017, no qual seguem as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.

13. Empréstimos e financiamentos
 2018 2017
Financiamentos - 2.855
Linhas de crédito 368.840 361.451
 368.840 364.306
Circulante 178.840 5.654
Não circulante 190.000 358.652
 368.840 364.306
Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para utilização 
no incremento das operações da Companhia, principalmente nos projetos de levar gás para 
novos municípios. 
O valor justo dos empréstimos atuais é equivalente ao seu valor contábil, uma vez que o impacto 
do desconto não é significativo. Os valores contábeis baseiam-se no saldo de empréstimos 
atualizados a taxa de juros do respectivo contrato de empréstimo até a presente data.
A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:
 2018 2017
 
 

Indexa- 
dores

Venci- 
mento Fn (*) Lc (*)

Curto
prazo

Longo
prazo

Curto
prazo

Longo
prazo

Em moeda 
nacional

Banco Safra CDI+1,8% 02/10/2020 100% 1.828 110.000 763 110.000
Banco Mizuho CDI+1,33% 11/12/2020 100% 312 80.000 331 80.000
Banco Itaú CDI+1,93% 15/10/2019 100% 90.854 - 1.705 90.000
Banco Santander CDI+1,9% 22/11/2019 100% 85.846 - - 78.652
Banco Nacional 

de Desenvolvi-
mento - - - - - -

Econômico e So- 
cial - BNDES (i) 100% - - 2.855  -

178.840 190.000 5.654 358.652
(*) Fn - Financiamento, Lc - Linha de crédito.

A Companhia emitiu notas promissórias como garantia dos empréstimos recebidos. 
Operações clean, sem garantias e sem covenants.

(i) Recursos do BNDES para os projetos de expansão e saturação da rede de gás, mais 
especificamente nos municípios de zona já consolidada. Esse financiamento possui 
vencimento em 2018 e, como garantia, fiança bancária cuja contratação será por desembolso. 
O saldo total é atualizado pela TJLP acrescido de 2,8% ao ano.

Os vencimentos dos empréstimos e financiamento a longo prazo são os seguintes:
 2018 2017
2019 - 168.652
2020 190.000 190.000
 190.000 358.652
A Companhia possui, ainda, linhas de crédito não utilizadas no montante de R$20.000 com 
vencimento em um ano, revisadas em diferentes datas durante o ano.
(ii) Abaixo é apresentada a movimentação dos empréstimos:
 2018 2017
Saldo inicial 364.306 360.232
Amortização (2.845) (4.169)
Encargo provisionado 30.788 43.955
Encargo pago (23.409) (35.712)
Saldo final 368.840 364.306
(iii) Contém os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de R$1.562 

(R$5.022 em 31 de dezembro de 2017) à taxa média de 8,23% (11,98% em 31 de dezembro 
de 2017).

14. Tributos a recolher
a) Composição do saldo
 2018 2017
Imposto de renda a pagar 2.872 6.209
ICMS 13.576 5.380
Taxa Agência Reguladora 1.399 1.092
ISS 854 882
PIS e COFINS 1.240 3.031
Outros 219 428
 20.160 17.022
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b) Reconciliação do benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social
2018 2017

 
Imposto 

 de renda
Contribuição 

social
Imposto  

 de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 97.243 97.243 129.510 129.510
Despesa de imposto de renda 

e da contribuição social, às 
alíquotas nominais de 25% e 9%, 
respectivamente (24.311) (8.752) (32.378) (11.656)

Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Juros sobre o capital próprio 5.427 1.954 5.450 1.962
Incentivos fiscais (946) (341) 124               -
Outros 24 - (159) (57)

Imposto de renda e contribuição social 
no resultado do exercício (19.806) (7.139) (26.963) (9.751)
Imposto corrente 22.750 8.199 26.999 9.764
Imposto diferidos    (2.944)  (1.060) (36) (13)

 (19.806) (7.139) (26.963) (9.751)
Alíquota efetiva 20% 7% 21% 8%

15. Patrimônio líquido
a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social de R$161.419 (R$159.099 em 31 de 
dezembro de 2017) está representado por 1.995.023 mil ações, sendo 665.008 mil ordinárias 
e 1.330.015 mil preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de propriedade dos 
seguintes acionistas:

 Quantidade de ações
 Ordinárias Preferenciais
Residentes no exterior:
 Pluspetrol Energy Sociedad Anonima 22.257 37.594
 Naturgy Energy Group S.A. 468.576 720.345
Residentes no país:
 Gaspetro - Petrobras Gás S.A. 174.175 572.076
 665.008 1.330.015
As ações ordinárias têm direito a voto nas Assembleias Gerais e as ações preferenciais, 
apesar de não terem direito a voto, têm prioridade no recebimento de dividendos e no 
reembolso de capital de acordo com o Estatuto.
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco Central 
do Brasil.
Em Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas em 20 de março de 2018 e 27 de abril 
de 2017, foram deliberados os aumentos do capital social da Companhia em R$2.320 e 
R$12.365, respectivamente, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte 
da reserva de lucros para expansão.
A reserva de lucros ultrapassou o capital social e a administração apresentará proposta à 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em abril de 2019, de distribuir 
100% do resultado, sendo: R$18.452 em forma de JCP líquido de imposto, R$45.075 em 
forma de dividendos e distribuir a reserva especial em R$33.794, cujo pagamento se realizará 
até dezembro de 2019, estando assim em conformidade com a legislação vigente.

b) Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio
Os dividendos e os juros sobre o capital próprio foram apurados de acordo com as disposições 
estatutárias e a legislação societária brasileira, como segue:

 2018 2017
Lucro líquido 70.298 92.796
Constituição da reserva legal (3.515) (4.640)
Base de cálculo dos dividendos 66.783 88.156
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 16.696 22.039
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio 18.452 21.799
Dividendos a pagar - 3.510
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício 28% 29%
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20 de março de 2018 aprovou a seguinte 
distribuição de resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017: R$18.452 em forma 
de JCP, R$62.847 em forma de dividendos e R$2.320 em forma de reserva expansão.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, está assegurado um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. 
Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
12 de dezembro de 2018, aprovou a distribuição a seus acionistas de juros sobre o capital 
próprio, calculados com base na variação de taxa de juros de longo prazo - TJLP a serem 
distribuídos aos acionistas no valor R$21.708.

c) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar 
a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital.

d) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, 
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de 
investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administradores 
da Companhia.

e) Reserva especial
Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de outubro de 2015, em conformidade com 
o §5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, considerando o endividamento da Companhia, os 
acionistas decidiram por unanimidade reter parte do lucro deixando de distribuí-lo. Desta 
forma, foi constituída uma reserva especial, com saldo no montante de R$33.794, que 
não sendo absorvida por prejuízos em exercícios subsequentes, deverá ser paga como 
dividendos até dezembro de 2019.

f) Lucro por ação
O lucro básico e diluído por ação é o mesmo, uma vez que a Companhia possui o mesmo 
tratamento para ações preferenciais e ordinárias, não havendo nenhum efeito diluidor (Nota 15.b).
 2018 2017
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 70.298 92.796
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação 

(milhares) 1.995.023 1.995.023
Lucro básico por ação - R$ 35,24 46,51

g) Instrumento financeiro
Instrumento financeiro aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos 
e passivos financeiros. As principais alterações que o CPC 47 traz são: (i) novos critérios de 
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, 
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas 
incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.  
A Companhia revisou seus ativos e passivos financeiros que gerou um aumento bruto na 
provisão para créditos de liquidação duvidosa de R$1.270 em 2018, que após cálculo do 
imposto de renda e CSLL gerou um efeito de R$839.

16. Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da administração da 
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias 
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O 
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de 
decisões desfavoráveis em causas judiciais. 
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

 2018 2017
Cíveis 3.556 1.848
Tributárias 11.868 367
Regulatória 133 593
Trabalhistas 956 838
 16.513 3.646
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.646
Adições 5.482
Baixas (1.234) 
Atualizações monetárias 8.619
Saldo em 31 de dezembro de 2018 16.513
As contingências cíveis referem-se principalmente aos processos interpostos para anular as 
multas aplicadas pela Agência Reguladora e processos de baixa complexidade de reclamações 
de consumidores. 
Existem processos tributários na esfera estadual e federal que não estão provisionados, por 
estarem classificados como chance de êxito possível pelos consultores jurídicos. Os valores 
dessas contingências totalizam R$ 8.843 em 31 de dezembro de 2018 (R$17.527 em 31 de 
dezembro de 2017). 

17. Compromissos
17.1. Fornecedor de gás

Em 28 de novembro de 2008, entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural 
com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 
de julho de 2008.
Em 1º de junho de 2017 foi celebrado o termo aditivo nº 10 ao contrato de fornecimento de gás 
natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordaram: (i) a alteração 
das Quantidades Diárias Contratadas (QDC); e (ii) a atualização do valor total do contrato em 
face da alteração da QDC.
Até dezembro de 2018, com os dados reais apurados e os dados projetados até o encerramento 
do ano vigente, não há previsão de pagamento de “Take or Pay” no final do ano.

17.2. Compromisso com poder concedente
Em 2004 e 2005, o Estado do Rio de Janeiro e a CEG RIO assinaram Termos Aditivos ao Contrato 
de Concessão nos quais a CEG RIO assumiu o compromisso de expandir o fornecimento de gás 
canalizado com novas redes de distribuição de gás através da construção de gasodutos e ramais 
de distribuição para atender aos municípios de Quatis, Engenheiro Paulo de Frontin, Paraíba 
do Sul, Três Rios, Itatiaia, Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Angra dos Reis 
e Saquarema.
Os municípios Quatis, Engenheiro Paulo de Frontin, Paraíba do Sul, Três Rios e Itatiaia já são 
atendidos com rede de gás canalizado, em cumprimento aos compromissos assumidos nos 
Termos Aditivos.
A partir de 2009, com a aprovação do Plano de Investimentos apresentado pela Companhia 
no curso da Segunda Revisão Quinquenal de Tarifas (para o quinquênio 2008-2012), o Poder 
Concedente autorizou o atendimento provisório dos demais municípios através de GNC (Gás 
Natural Comprimido), já sendo atendidos os Municípios de Teresópolis, Nova Friburgo e 
Angra dos Reis por meio deste sistema. A referida autorização, no entanto, não extinguiu o 
compromisso regulatório de construir gasodutos e ramais de distribuição em tais municípios. 
Dessa forma, na Terceira Revisão Quinquenal de Tarifas foi previsto no plano de investimentos 
(para o quinquênio 2013-2017) a construção dos gasodutos, a serem finalizados ao final do ano 
de 2017.
No final de 2014, a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro assinaram novo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão que alterou os compromissos regulatórios assumidos nos Aditivos 
firmados em 2004 e 2005 e concedeu o direito à CEG RIO S.A. de distribuir gás natural por meio 
do sistema GNC aos municípios acima mencionados.

18. Receita
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
 2018 2017
Venda de gás 2.523.587 2.568.297
Contratos de construção 37.525 86.646
Outras receitas 1.441 1.380
Total receita bruta 2.562.553 2.656.323
(-) Deduções da receita bruta (447.210) (263.912)
Receita líquida 2.115.343 2.392.411

19. Custo do serviço

 2018 2017
Compra de gás e de serviços (1.827.789) (2.037.341)
Custo dos contratos de construção (37.525) (86.646)
Amortização (15.109) (13.982)
 (1.880.423) (2.137.969)

20. Débitos restituíveis - compromisso de “Take or Pay” no contrato com termelétricas
Durante os exercícios de 2018 e 2017, a UTE Norte Fluminense não realizou nenhum pagamento 
relativo ao compromisso mensal e anual de “Take or Pay”, pois, ao longo destes anos, não 
ultrapassou o compromisso mensal estabelecido, dessa forma, não há o direito de recuperar gás 
pago e não retirado em exercícios anteriores.

21. Revisão tarifária 
A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada, no 2º semestre de 
2017, à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - 
AGENERSA, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a 
Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997. O Relatório Complementar 
da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas da concessionária CEG RIO referente às tarifas do 5º 
quinquênio (2018 - 2022) foi entregue à AGENERSA em 28/09/2018, em conformidade com 
o cronograma publicado pelo regulador em 06/09/18. A Concessionária, em seu Relatório 
Complementar, revisou sua Proposta apresentada em 27/11/2017 visando adaptá-la ao cenário 
atual. Em 19/11/2018, a Concessionária enviou suas manifestações complementares, para 
atender à solicitação do Poder Concedente, inserindo os novos investimentos para atendimento 
a novas usinas termoelétricas (UTEs). O processo de revisão tarifária está em andamento 
conforme cronograma estabelecido pela Agência Reguladora.

22. Outras despesas operacionais, líquidas

 2018 2017
Penalidades e indenização a terceiros 5.526 1.944
FEEF (a) 9.566 7.254
Baixa (venda) de materiais e equipamentos 6 (43)
Cessão de capacidade de duto 278 567
Demais despesas (receitas) (1.085) (851)
 14.291 8.871
(a) O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi instituído pela Lei nº 7.428 de 25 de agosto 

de 2016 com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias 
do Estado do Rio de Janeiro que versa sobre a fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, já 
concedido ou que vier a ser concedido, ficam condicionada ao depósito ao FEEF do montante 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor 
do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à 
empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS nº 42, de 3 de maio de 2016, 
já considerado no aludido percentual a base de cálculo para o repasse constitucional para os 
Municípios (25%). 

23. Resultado financeiro, líquido
 2018 2017
Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras 3.312 4.445
Juros e multas 3.121 1.093
Outras receitas financeiras 1.070 1.082
Atualizações monetárias ativas 920 1.011
 8.423 7.631
Despesas financeiras
Comissões (84) (81)
Encargos de empréstimo (28.323) (37.383)
IOF (1.047) (1.652)
Outras despesas financeiras (2.370) (763)
Atualizações monetárias passivas (8.900) (163)
 (40.724) (40.042)
Resultado financeiro (32.301) (32.411)

24. Despesas gerais e administrativas
 2018 2017
Custo de pessoal 3.683 3.076
Utilidades, materiais e serviços 5.802 5.967
Serviços de manutenção 9.348 8.649
Serviço de profissionais contratados 38.568 38.908
Gastos gerais de escritório 709 622
Viagens e estadias 1 1
Aluguéis 762 723
Propaganda e publicidade 1.547 1.768
Perdas e recuperação de créditos 3.496 2.885
Provisões (reversão), líquidas 4.248 (254)
Amortização 22.921 21.305
 91.085 83.650

25. Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os 
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As 
coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:

Ramos Vigência das apólices
Importâncias 

seguradas
Risco operacional (*) 29/10/2018 a 29/10/2019 640.800
Responsabilidade civil geral (*) 29/10/2018 a 29/10/2019 326.808
Responsabilidade civil - administradores - 

diretores e dirigentes (**) 30/09/2018 a 30/09/2019 94.000
(*) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG e CEG RIO S.A.

(**) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG, CEG RIO, GNSPS, GNB e GNFE.

DIRETORIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL

CONTADOR

Aos 
Conselheiros, Administradores e Acionistas da 
CEG RIO S.A.

Rio de Janeiro-RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da CEG RIO S.A. (“Companhia” ou “CEG RIO”), 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 CEG RIO 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.

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. 

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações financeiras da CEG RIO S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram examinadas por outro auditor independente que 
emitiu relatório em 21 de março de 2018 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da 
Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração 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, 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 responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da CEG RIO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinaram o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e a proposta 
de Destinação do Resultado de 2018.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, 
considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 21/03/2019, o Conselho Fiscal é de opinião 
que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

Renato Achutti Felipe Kfuri Moreira da Silva Paulo Andrade Rodrigues Flavia Dias Pelosi Amós da Silva Cancio
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Gas Natural São Paulo Sul S.A.
CNPJ Nº 02.863.830/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 79.264 61.133
Contas a receber de clientes (Nota 7) 113.792 108.274
Estoques (Nota 8) 1.431 1.025
Tributos a recuperar (Nota 9) 8.749 12.779
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10) 131 -
Outros ativos 276 332

 203.643 183.543
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes (Nota 7) 494 -
Tributos a recuperar (Nota 9) 1.467 2.182
Ativos fiscais diferidos (Nota 11.a) 4.616 3.454
Depósitos judiciais (Nota 17) 1.047 1.056
 7.624 6.692

Intangível (Nota 12) 629.553 639.472
Diferido - 306

 637.177 646.470
Total do ativo 840.820 830.013

2018 2017
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos (Nota 13) 532 31.647
Fornecedores (Nota 14) 71.967 52.600
Obrigações trabalhistas a pagar 502 1.372
Tributos a pagar (Nota 15) 7.958 13.022
Imposto de renda e contribuição social a pagar 3.991 2.439
Partes relacionadas (Nota 10) 1.420 1.393
Juros sobre capital próprio a pagar (Nota 18.2.c) 10.359 22.366
Outros passivos 2.816 2.413

 99.545 127.252
Não circulante
Empréstimos (Nota 13) 106.184 73.370
Provisão para contingências (Nota 16) 5.773 4.029

 111.957 77.399
Total do passivo 211.502 204.651
Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social 584.923 584.923
Reservas de lucros 44.789 40.439
Instrumentos financeiros (394) -

 629.318 625.362
Total do passivo e do patrimônio líquido 840.820 830.013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 2018 2017
Receita líquida (Nota 19) 670.603 554.959
Custo do serviço (Nota 20) (558.083) (434.346)

Lucro bruto 112.520 120.613
Despesas gerais e administrativas (Nota 22) (55.887) (58.234)
Outras despesas operacionais, líquidas (Nota 23) (7.019) (5.189)
Lucro operacional 49.614 57.190
Receitas financeiras 4.371 4.849
Despesas financeiras (10.551) (12.501)

Resultado financeiro, líquido (Nota 21) (6.180) (7.652)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 43.434 49.538
Imposto de renda e contribuição social - correntes (Nota 11.d) (12.185) (8.728)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Nota 11.d) 959 (771)
Lucro líquido do exercício 32.208 40.039
Quantidade de lote de mil ações em circulação 595.800 595.800
Lucro líquido básico e diluído por lote de mil ações - R$ 54,06 67,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 2018 2017
Lucro líquido do exercício 32.208 40.039
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 32.208 40.039

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 43.434 49.538
Ajustes
Amortizações do intangível e diferido 40.329  39.211 
Resultado na baixa do intangível -  (48)
Juros, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos 8.248  11.137 
Atualização monetária sobre depósito judicial (25) (28)
Atualização monetária sobre Contingências 651 41
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.742 530
Contingências 1.093 (1.324)
Baixa impostos não recuperáveis 640 -
Baixa líquida de ativo intangível sem venda 5 -
 96.117 99.057
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (8.148) (20.124)
Estoques (406) 169
Tributos a recuperar e diferidos 15.849 16.918
Outros ativos 55 209
Depósitos judiciais 35 1
Fornecedores 19.367 15.298
Obrigações trabalhistas a pagar (869) 69
Tributos a pagar (14.738) (4.336)
Partes relacionadas (105) (412)
Outros passivos 403 488

11.443 8.280
Caixa proveniente das operações
Juros pagos (6.549) (9.618)
Imposto de renda e contribuição social pagos (12.906) (16.050)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 88.105 81.669
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de intangível (30.109) (36.400)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (30.109) (36.400)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (34.682) (44.069)
IRRF sobre juros sobre capital próprio (5.183) (4.115)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (39.865) (48.183)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 18.131 (2.914)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61.133 64.047
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 79.264 61.133

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 Reservas de lucros

 
Capital 
social Legal Expansão

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
acumulados

Instrumentos 
financeiros Total

 
Em 31 de dezembro de 2016 584.923 19.759 3.007 20.752 - - 628.441
Dividendos adicionais aprovados (Nota 18.2.c) - - - (20.752) - - (20.752)
Lucro líquido do exercício - - - - 40.039 - 40.039
Destinação do lucro:
Reserva legal - 2.002 - - (2.002) -
Juros sobre o capital próprio (R$37,54 por lote de mil ações) - - - - (22.366) - (22.366)
Destinação de resultado definido em AGOE (abril de 2018) - - - 15.671 (15.671) - -

Em 31 de dezembro de 2017 584.923 21.761 3.007 15.671 - - 625.362
Dividendos adicionais aprovados (Nota 18.2.c) - - - (15.671) - - (15.671)
Lucro líquido do exercício - - - - 32.208 - 32.208
Instrumentos financeiros - - - - - (394) (394)
Destinação do lucro:
Reserva legal - 1.610 - - (1.610) - -
Juros sobre o capital próprio (R$37,54 por lote de mil ações) - - - - (12.187) - (12.187)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril de 2019) - - - 18.411 (18.411) - -

Em 31 de dezembro de 2018 584.923 23.371 3.007 18.411 - (394) 629.318
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A Gas Natural São Paulo Sul S.A. (a “Companhia” ou GNSPS) foi constituída com o objetivo de explorar ser-
viços públicos de distribuição de gás canalizado, incluindo pesquisa, produção, aquisição, armazenamento, 
transporte, transmissão, exploração, distribuição e comercialização de gás combustível, de produção própria 
ou de terceiros na região Sul do Estado de São Paulo. 
A Gas Natural São Paulo Sul S.A. é controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group cuja sede temporariamente 
está localizada em Madri - Espanha.
Em 2018, o Grupo controlador e operador técnico da Companhia, então denominado Gas Natural Feno-
sa, modificou sua marca passando a ser denominado Naturgy. Em continuação a essa mudança, todas as 
empresas operadas e controladas pelo grupo no Brasil também passam a incorporar a nova marca em sua 
identidade visual, sem alteração de razão social, inclusive a Gas Natural São Paulo Sul S.A.
A utilização, pela Companhia, da marca do grupo controlador Naturgy Energy Group S.A., se dará de forma 
gratuita e por tempo indeterminado, conforme contrato de cessão de uso de marca aprovado pela ARSESP 
através da deliberação número 832, de 30 de novembro de 2018.
A mudança, que foi precedida de comunicação à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo - ARSESP, passou a ser amplamente divulgada através da mídia, possibilitando informar não 
apenas ao mercado, aos acionistas e investidores da Companhia, mas também a todos os seus clientes, 
prestadores de serviços e parceiros comerciais.
A concessão obtida junto à Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, sucedida a partir de 7 de 
dezembro de 2007 pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, 
tem o prazo de 30 anos a partir do ano 2000, podendo ser renovada por mais 20 anos (Nota 18.2).
A emissão destas demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada por sua Administração, em 21 de 
março de 2019.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo dis-
posição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil, que 
compreendem com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei-
ras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, 
no caso de outros ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também 
o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3.
2.2. Moeda funcional
Os itens incluídos nas informações anuais são mensurados usando a moeda do principal ambiente eco-
nômico, no qual a companhia atua (“a moeda funcional”). As informações anuais da Companhia estão 
apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos 
e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio 
do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na 
demonstração do resultado.
2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo 
de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.
2.4. Ativos financeiros
2.4.1. Classificação
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao cus-
to amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 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 da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de financia-
mento significativo ou para quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente 
mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo finan-
ceiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham 
um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente 
prático são mensurados pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.
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 em 
nível de instrumento.
2.4.2. Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para 
todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação 
são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de rece-
ber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia 
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros 
disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, sub-
sequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Outros ganhos (perdas), 
líquidos” no período em que ocorrem.
2.4.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quan-
do há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em 
eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou 
falência da empresa ou da contraparte.
2.4.4. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo 
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos 
de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou even-
tos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a 
partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a dimi-
nuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo condições 
econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.
O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram 
incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é 
reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relaciona-
da objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado.
2.5. Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela distribuição de gás 
canalizado, venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa efetiva de juros menos a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”), 
considerando os critérios descritos na Nota 2.4.4.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber. 
As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de 
clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Com-
panhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de perda de crédito. 
Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas 
estimativas prospectivas são analisadas.
2.6. Estoques
Referem-se, principalmente, a itens de almoxarifado e estão apresentados pelo menor valor entre o custo de 
aquisição e o valor líquido realizável.
2.7. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os tributos correntes e 
diferidos. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção 
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente. Nesse caso, o tributo também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias pro-
mulgadas, na data do balanço e sobre o lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com 
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre os prejuízos fiscais do imposto de 
renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de 
cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquo-
tas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o 
imposto de renda e de 9% para a contribuição social (Nota 11).
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legal-
mente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de 
renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade 
tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos 
em uma base líquida.
2.8. Depósitos judiciais
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor de um correspondente 
passivo constituído quando for vinculado a tributo com exigibilidade suspensa e não houver possibilidade de 
resgate desses depósitos sem a liquidação concomitante do correspondente passivo.
2.9. Intangíveis
i) Concessão para exploração de serviços públicos
Demonstrado pelo custo de aquisição, esse valor é amortizado linearmente em 28 anos, a partir da data em 
que os benefícios começaram a ser gerados. Essa concessão representa o direito de cobrar dos usuários pelo 
fornecimento de gás, durante a sua vigência.
ii) Contrato de concessão
Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como intangível os custos 
dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de concessão, líquidos de amortiza-
ção. A amortização é calculada com base na vida útil estimada para os ativos compreendidos e integrantes da 
base de cálculo da tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado, conforme 
a referida norma é considerada um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é 
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não reconhece margem na construção de in-
fraestrutura, pois essa margem está, em sua grande maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros 
por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás serão revertidos ao 
Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser determinada com base no levantamento 
dos valores contábeis a serem apurados nessa época. Em consonância com as disposições do OCPC 05, 
a Administração entende que a provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional 
de receber caixa ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo 

bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento baseia-se no fato de 
que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, será objeto de negociação quando da 
prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros 
do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem à vida útil dos ativos componentes de 
infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa anualmente a vida útil de seus ativos.
iii) Programas de computador (softwares)
As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os soft-
wares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante 
sua vida útil estimada.
iv) Servidão de passagem
Os gastos com servidão de passagem são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo 
das vidas úteis, pelas taxas demonstradas na Nota 12.
2.10. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que even-
tos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por 
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o 
maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financei-
ros, exceto eventual ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para 
a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do balanço. Não foi identificada 
qualquer perda a ser reconhecida até 31 de dezembro de 2018 em decorrência dessa avaliação.
2.11. Fornecedores
 Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Normalmente, as contas a pagar aos fornecedores 
são reconhecidas pelos valores faturados, pois não contêm um componente de financiamento significativo.
2.12. Provisões
As provisões são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (cons-
tructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessá-
ria para liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas 
com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se 
em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabi-
lidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja 
pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obri-
gação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal 
do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do 
tempo é reconhecido como despesa financeira.
2.13. Empréstimos
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa 
efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do 
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que 
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como 
despesa no período em que são incorridos.
2.14. Benefícios a empregados
i) Participação nos lucros
O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, momen-
to em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia.
ii) Planos de contribuição definida
Com relação aos planos de contribuição definida, a Companhia faz contribuições para planos de seguro de 
pensão públicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária. A Companhia não tem nenhuma 
obrigação adicional de pagamento depois que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas 
como despesa de benefícios a empregados, quando devidas.
2.15. Capital social
As ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.
2.16. Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida 
como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no Estatuto 
Social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que 
são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.
2.17. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás e serviços no 
curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 
dos abatimentos e dos descontos.
O reconhecimento da receita ocorre quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a seguir. A Companhia baseia suas 
estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as 
especificações de cada venda.
a) Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás transferido ao cliente e 
através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado pelas medições anteriores 
ao fechamento do exercício.
b) Venda de mercadorias
A Companhia vende determinados equipamentos destinados aos usuários residenciais de gás canalizado, 
como aquecedores e acessórios. Essas vendas são reconhecidas sempre que a Companhia efetua a entrega 
dos produtos para o cliente e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos pro-
dutos pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local especifica-
do; (ii) os riscos de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado 
os produtos de acordo com o contrato de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou 
a Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos.
c) Serviços de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado é considerado 
um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor 
igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar essa construção e por não haver margem de lucro 
nesse serviço. Para mensuração e reconhecimento da receita e custo dos serviços de construção da infraes-
trutura de distribuição de gás, a Companhia considera o estágio de execução do serviço prestado.
d) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 
2.18. Normas novas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
A seguinte nova norma foi emitida pelo CPC, mas não está em vigor para o exercício de 2018.
• CPC 06 “Operações de Arrendamento Mercantil” - com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que 
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos 
os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova 
norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.  Os critérios de reconhecimento 
e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente 
mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o 
CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. 
A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) retrospectivamente com o efeito cumulativo da aplicação inicial 
da norma reconhecida na data da aplicação inicial. A Companhia planeja não reapresentar informações com-
parativas, mas reconhecerá o efeito cumulativo da aplicação inicial da norma como um ajuste ao saldo inicial 
dos lucros retidos (ou outro componente do patrimônio, conforme apropriado), na data da aplicação inicial. O 
motivo dessa escolha é atender à adoção usada na política de contabilidade corporativa.
Durante 2018, o Grupo efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2). Em suma, espera-se 
que o impacto da adoção do CPC 06 (R2) seja o registro de um passivo de arrendamento em contrapar-
tida da rubrica de imobilizado (ativos de direito de uso) no montante aproximado de R$690. A companhia 
efetuará a contabilização pelo método retrospectivo modificado calculando o valor presente na data de 1º 
de janeiro de 2019.
2.19. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018
A seguir, indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º 
de janeiro de 2018.
• CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e 
passivos financeiros. Com vigência para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no CPC 38, que diz 
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 
traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos 
financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de  perdas incorridas; 
e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
A Administração entende que as novas orientações do CPC 48 não trarão impacto significativo na classifica-
ção e mensuração dos seus ativos financeiros, bem como na contabilização das relações de hedge, exceto 
pelo impairment de contas a receber.
A partir da adoção da nova norma CPC 48, o cálculo da provisão para créditos de liquidação duvidosa passa 
a ter como base a perda esperada e não mais a incorrida. Sendo assim, a Companhia revisou seus ativos e 
passivos financeiros e registrou um aumento na provisão para créditos de liquidação duvidosa no 1º trimestre 
de 2018, conforme quadro abaixo:
Mercado Valor
Comercial 10
Industrial 581
GNV 2
Outros Clientes 4
Total do impacto 597
34% imposto diferido 203
Total líquido 394
• CPC 47 – “Receita de Contratos com Clientes” – Essa nova norma traz os princípios que uma entidade 
aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no 
princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, 
assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entrou em vigor em 1° de 
janeiro de 2018.
A Companhia realizou e estudo e concluiu que a aplicação da nova norma não afetou a forma de contabili-
zação já existente.
3. Estimativas e premissas contábeis críticas
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histó-
rica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circuns-
tâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são efetuadas estimativas, com base no 
consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado 
pelas medições anteriores ao fechamento do período (Nota 7). A receita estimada nessas condições em 31 de 
dezembro de 2018 foi de R$33.806 (em 2017 de R$56.426).
b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da Companhia sobre 
sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os prazos originais das contas a receber.

c) Vida útil do ativo intangível
A vida útil dos ativos classificados no ativo intangível reflete o período em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros sejam consumidos pela Companhia. A Companhia revisa a vida útil desses ativos ao 
final de cada exercício.
d) Passivo contingente
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se encontram em ins-
tâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face as potenciais perdas decor-
rentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da Administração, 
fundamentada na opinião de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as 
matérias envolvidas.
4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e 
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia 
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos 
no desempenho financeiro da Companhia. Podem ser usados instrumentos financeiros derivativos para 
proteger certas exposições a risco.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho 
de Administração. A Diretoria Econômico-Financeira da Companhia identifica, avalia e a protege contra 
eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão 
de risco, bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso 
de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa.
O risco de volatilidade no preço do gás distribuído a que a Companhia está exposta é reduzido, uma vez 
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração o aumento dos 
custos de gás distribuído, inclusive com ajustes extemporâneos em caso de variação significativa no custo 
de gás. Além disso, embora o custo do gás adquirido para distribuição esteja atrelado ao dólar estaduni-
dense, oscilações averiguadas na margem de contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada 
revisão tarifária efetuada.
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo da possi-
bilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem aumentar as despesas 
financeiras relativas aos empréstimos contratados. A Companhia monitora continuamente as flutuações das 
taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações 
de derivativos para proteger, parte ou total de seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas 
taxas. Em 31 de dezembro de 2018 não existia nenhum derivativo contratado com a finalidade de proteção 
à exposição dessas taxas de juros.
a) Risco de mercado
i) Risco com taxa de câmbio
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possuía transações em moeda estrangeira.
ii) Risco com taxa de juros: Esse risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por con-
ta de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos cap-
tados no mercado. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possuía nenhum contrato com 
a finalidade de proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas. A Companhia monitora continuamente 
as taxas de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de operação para sua proteção.
Em 31 de dezembro de 2018, se as taxas de juros sobre os empréstimos mantidos em reais variassem 
em torno de 0,25%, considerando que todas as demais variáveis fossem mantidas constantes, o lucro do 
exercício após o cálculo do imposto de renda e da contribuição social apresentaria variação negativa de 
R$176 (2017 - R$173), principalmente, em decorrência de despesas de juros mais altas ou mais baixas nos 
empréstimos de taxa variável.
b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, 
bem como de exposições de crédito a clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente 
títulos de entidades independentes e renomadas no mercado - instituições financeiras de primeira linha. 
A concentração de risco de crédito com respeito às contas a receber é minimizada devido à grande base 
de clientes. Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida em relação àqueles que a 
administração acredita que não serão recebidos integralmente.
Em relação às contas a receber, a Companhia possui uma base de 82.839 clientes dos segmentos residen-
cial, comercial, industrial e veicular, não havendo concentração significativa em nenhum de seus clientes, 
diluindo, assim, o risco de inadimplência.
c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos 
previstos.
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que ela tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo 
departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez 
da Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer 
momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) 
em qualquer uma de suas linhas de crédito. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamen-
to da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do 
balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais.
O excesso de caixa mantido é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a pra-
zo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões 
acima mencionadas. Na Nota 5, são divulgados os ativos que se espera que gerem prontamente entradas 
de caixa para administrar o risco de liquidez.
A tabela abaixo demonstra os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixa de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os 
valores divulgados na tabela são do fluxo de caixa não descontados.

 
Menos de 

um ano
Entre dois e 
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores 71.967 -
Empréstimos 553 122.801
Contas a pagar - partes relacionadas 1.303 -
Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores 52.600 -
Empréstimos 32.972 90.077
Contas a pagar - partes relacionadas 1.420 -
4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continui-
dade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à 
dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos 
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído 
do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio 
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
 2018 2017
Total dos empréstimos (Nota 13) 106.716 105.017
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (79.264) (61.133)
 
Dívida líquida 27.452 43.884
Total do patrimônio líquido 629.318 625.362
Total do capital próprio e de terceiros 656.770 669.246
Índice de alavancagem financeira 4% 7%
O índice de alavancagem financeira em 2018 se manteve estável em comparação com o último ano. Para 
manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos. 
A Companhia considera como ponto de equilíbrio um índice de alavancagem financeira de até 50%, sendo 
assim, o índice de 2018 está dentro da expectativa da Administração.
4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos dos empréstimos e recebíveis no ativo e dos outros passivos financeiros, 
menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos.
5. Instrumentos financeiros por categoria
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja 
dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis rele-
vantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações 
financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação 
de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
• Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a 
entidade possa ter acesso na data de mensuração.
• Nível 2 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para men-
suração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
• Nível 3 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para men-
suração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente, a 
Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização 
(com base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) 
no fim de cada período de divulgação.

2018 2017
Ativos avaliados a valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa (nível 2) 79.264 61.133
Custo amortizado
Contas a receber de clientes 114.286 108.274
Contas a receber de partes relacionadas 131 -
Outros ativos 255 281

 193.936 169.688
Passivo mensurados ao custo amortizado
Empréstimos 106.716 105.017
Fornecedores 71.967 52.600
Outros passivos 2.816 2.413
Partes relacionadas 1.420 1.393

 182.919 161.423
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6. Caixa e equivalentes de caixa
 2018 2017
Caixa e contas correntes bancárias 13.787 8.851
Certificados de Depósitos Bancários - CDBs (i) 65.477 52.282
 79.264 61.133
(i) Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito Bancário (CDB) em instituições financeiras de 

primeira linha, que foram remunerados à taxa média de 98,0% do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI) em 2018. Essas aplicações têm liquidez diária e podem ser sacadas a qualquer momento, tanto 
parcialmente quanto em sua totalidade sem mudança de valor.

7. Contas a receber de clientes
 2018 2017
Segmentos comercial e residencial 5.566 3.995
Segmento industrial 79.820 51.658
Fornecimento de gás medido e não faturado 33.806 56.426
Equipamentos 822 913
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.728) (4.718)
 114.286 108.274
Circulante 113.792 108.274
Não Circulante 494 -

114.286 108.274
Os saldos das contas a receber de clientes pelo valor contábil, menos a perda (impairment), representa seu 
valor justo. A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada abaixo:
 2018 2017
A vencer 99.106 102.185
Até três meses 9.651 5.692
De três a seis meses 6.183 397
Acima de seis meses 5.074 4.718
 120.014 112.992
A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão estimada de acordo com o CPC 48 re-
fletido na perda esperada e não mais na incorrida, um estudo de sua carteira de clientes do período de 2016 
e 2017, onde a média encontrada em percentual está sendo aplicada para o exercício corrente. As movi-
mentações na provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes da Companhia 
são as seguintes:
 2018 2017
 
Em 1º de janeiro 4.718 4.188
Provisão para impairment de contas a receber 1.452 1.187
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber (442) (657)

Em 31 de dezembro 5.728 4.718
A totalidade dos créditos com clientes que possuam dívidas vencidas há mais de seis meses é objeto de 
provisão para devedores duvidosos. A partir 15 dias de atraso ao pagamento da fatura os clientes indus-
triais, comerciais e GNV tem o fornecimento de gás paralisado. Para os clientes residenciais, o fornecimen-
to é suspenso a partir de 30 dias de atraso.
Os valores inferiores a R$6 são baixados das contas a receber após o prazo de 180 dias. A exposição 
máxima ao risco de crédito na data da apresentação das demonstrações financeiras é o valor contábil das 
contas a receber demonstrado acima.
8. Estoques
 2018 2017
Produtos para revenda 434 434
Almoxarifado 994 587
Matérias-primas 3 4
 1.431 1.025
9. Tributos a recuperar
 2018 2017
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 511 1.059
PIS - Programa de Integração Social 824 1.229
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 4.580 6.523
IRRF a compensar 641 861
CSLL a compensar 3.656 5.285
Outros 4 4
Total 10.216 14.961
Circulante 8.749 12.779
Não circulante - Realizável a longo prazo 1.467 2.182

10.216 14.961

Os créditos de ICMS, PIS e COFINS são decorrentes das compras de gás, materiais, equipamentos e 
insumos para a construção das redes de gás e serão recuperados com impostos devidos nas operações 
normais da Companhia. A parcela não circulante refere-se a impostos na compra de ativos imobilizados 
para a infraestrutura.
10. Partes relacionadas
Os saldos e operações com as partes relacionadas podem ser sumariados como segue:
a) Saldos

2018 2017
Ativo circulante - partes relacionadas
Naturgy Informática S.A. (c) 117 -
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (b) 14 -

131 -
Passivo circulante - partes relacionadas
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (b) 32 79
Naturgy Energy Group, S.A. (a) 1.388 1.314

1.420 1.393
b) Transações

2018 2017
Serviços corporativos
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (b) 571 477
Serviços de uso de software
Naturgy Informática, S.A. (c) 476 785

Royalties
Naturgy Energy Group, S.A. (a) 4.304 5.079

 5.351 6.341
(a) Em 5 de agosto de 2009, foi averbado pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) o contrato 
com a Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. referente à transferência de conhecimentos técnicos e 
experiências (royalties), e seu valor é calculado pela aplicação da alíquota de 7% sobre o resultado operacio-
nal líquido, observando o limite máximo de 1% sobre o faturamento líquido. Em 2 de setembro de 2014, foi 
averbado pelo INPI o termo aditivo contratual, com validade até mai/2018.
(b) Referem-se, substancialmente, a obrigações com a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - 
CEG por serviços técnicos e administrativos prestados à Companhia.
(c) O serviço de uso de software refere-se ao contrato com a Gas Natural Informática S.A. para uso de direitos 
dos softwares corporativos da Companhia relativo à atividade operacional.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Administração da Companhia é efetuada de forma compartilhada com outras empresas do grupo e os 
custos correspondentes ao tempo dos diretores corporativos a serviço da Companhia são reembolsados por 
meio de notas de débito e estão incluídos nos montantes de serviços corporativos acima demonstrados, nos 
respectivos exercícios.
11. Ativos fiscais diferidos
a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Os saldos de ativos fiscais diferidos apresentam-se como segue:

 
Imposto de 

renda
Contribuição 

social Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017 3.106 1.119 4.225
Diferenças temporárias do exercício 8.501 3.060 11.561
Realização de ativos diferidos por:

Reversões de provisões não dedutíveis no passado (9.068) (3.264) (12.332)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.539 915 3.454
Diferenças temporárias do exercício 13.154 4.735 17.889
Diferenças temporárias patrimônio líquido 150 54 204
Realização de ativos diferidos por:
Reversões de provisões não dedutíveis no passado (12.449) (4.482) (16.931)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 3.394 1.222 4.616
b) Período estimado de realização
Os valores dos ativos fiscais diferidos apresentam as seguintes expectativas de realização:

Ano 2018 2017
2018 - 1.865
2019 2.493 1.589
2020 2.123 -

 4.616 3.454
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas 
do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis 
e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de 
imposto de renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser 
tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia.

c) Movimentação

 
Provisão para 

devedores duvidosos
Provisão para 
contingências

Fornecedor 
Governo

Conta corrente ativo 
regulatório

Ativo 
diferido Total

Em 31 de dezembro de 2016 296 1.794 1.074 121 940 4.225
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 35 (437) (272) 118 (215) (771)

Em 31 de dezembro de 2017 331 1.357 802 239 725 3.454
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 48 592 545 (14) (213) 958
Creditado (debitado) no patrimônio líquido 204 - - - - 204

Em 31 de dezembro de 2018 583 1.949 1.347 225 512 4.616
d) Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

 2018 2017

 
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 43.434 43.434 49.538 49.538
Despesa de imposto de renda e da contribuição social, às alíquotas nominais de 25% e 9%, respectivamente (10.859) (3.909) (12.384) (4.458)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Juros sobre o capital próprio 3.047 1.097 5.592 2.013
Adições, líquidas (516) (186) (251) (91)
Incentivos fiscais 100 - 80 -

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (8.228) (2.998) (6.963) (2.536)
Do exercício corrente (8.933) (3.252) (6.396) (2.332)
Diferidos 705 254 (567) (204)

 (8.228) (2.998) (6.963) (2.536)
Alíquota efetiva 19% 7% 14% 5%
12. Intangível

 
Concessão para exploração 

de serviços públicos (a)
Servidões de 
passagem (b) Software (c)

Contrato de 
concessão (d) Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017 253.729 1.332 4.275 381.720 641.056
Aquisições - - 1.200 35.557 36.757
Baixas -
Amortização (18.912) (74) (1.087) (18.268) (38.341)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 234.817 1.258 4.388 399.009 639.472
Custo total 535.828 2.056 11.515 557.238 1.106.637
Amortização acumulada (301.011) (798) (7.127) (158.229) (467.165)
Saldo contábil, líquido 234.817 1.258 4.388 399.009 639.472
Saldos em 1º de janeiro de 2018 234.817 1.258 4.388 399.009 639.472
Aquisições - - 777 29.332 30.109
Baixas - - - (5) (5)
Amortização (18.912) (74) (1.235) (19.802) (40.023)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 215.905 1.184 3.930 408.534 629.553
Custo total 535.828 2.056 12.292 586.565 1.136.741
Amortização acumulada (319.923) (872) (8.362) (178.031) (507.188)
Saldo contábil, líquido 215.905 1.184 3.930 408.534 629.553
Taxas anuais de amortização (%) 3,5 3 20 11,2

(a) Contrato de concessão possui um custo de aquisição no valor de R$535.825 referente ao contrato fir-
mado entre a GNSPS e o Estado de São Paulo em 31 de maio de 2000, onde a Companhia passou a deter 
o direito de abastecer 93 municípios na região sul do estado de São Paulo com gás natural canalizado. 
Esse valor é amortizado linearmente em 28 anos, a partir de fevereiro de 2002, data em que os benefícios 
começaram a ser gerados.
(b) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de 
terceiros para passagens da rede de distribuição.
(c) Software em desenvolvimento refere-se a gastos com modernização, melhoria e adaptações de siste-
mas informatizados.
Os bens vinculados à concessão sujeitos à reversão no final do prazo da concessão, conforme previsto no 
contrato de concessão, estão compostos abaixo.
 2018 2017

 Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo contábil 

líquido
Saldo contábil 

líquido
Terrenos 445 - 445 445
Edificações e obras civis 1.192 (1.044) 148 154
Rede de gás 545.824 (165.920) 379.904 377.117
Máquinas e equipamentos 13.497 (5.600) 7.897 3.428
Equipamentos de informática - hardware 2.516 (2.419) 97 100
Móveis e utensílios 1.190 (735) 455 516
Veículos 2.081 (1.701) 380 539
Benfeitorias em imóveis de terceiros 5.426 (612) 4.814 5.083
Obras em andamento (i) 14.394 - 14.394 11.627
 586.565 (178.031) 408.534 399.009
(i) As “Obras em andamento” referem-se, substancialmente, aos projetos de expansão da rede dos 
municípios paulistas de Alumínio, Boituva, Botucatu, Cerquilho, Itapetininga, Itu, Laranjal Paulista, 
Mairinque, Porto Feliz, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Tietê e Votorantim, de acordo com as obras 
de expansão dos segmentos residencial e comercial. Enquanto houver potencial de clientes, essas obras 
continuarão a existir em regime de continuidade.
Os juros capitalizados no período findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$545 (R$357 em 31 de 
dezembro de 2017) à taxa média de 7,96% (11,13% em 31 de dezembro de 2017).
13. Empréstimos
 2018 2017
Empréstimos 100.000 100.000
Encargos provisionados sobre empréstimos 6.716 5.017
Total 106.716 105.017
Circulante  532  31.647
Não circulante 106.184 73.370

106.716 105.017
Os empréstimos estão representados por recursos captados para utilização no incremento das operações 
da Companhia, principalmente nos projetos de levar gás para novos municípios. Operações clean, sem 
garantias e sem covenants.
A composição dos empréstimos pode ser assim demonstrada:
 2018 2017

 
Indexa- 

dores
Venci- 
mento

Lc 
(*)

Curto  
Prazo

Longo 
prazo

Curto  
prazo

Longo  
prazo

Em moeda nacional
Banco Itaú CDI+ 1,35% 03/11/2020 461 40.000 520 40.000
Banco Mizuho CDI+1,3% 21/06/2021 X 71 30.000 31.127 -
Banco Santader CDI + 1,85% 02/01/2020 - 36.184 - 33.370

532 106.184 31.647 73.370
(*) Lc - Linha de crédito.
Os vencimentos dos empréstimos a longo prazo são os seguintes:
 2018 2017
2020 76.184 73.370
2021 30.000 -
 106.184 73.370
 2018 2017
Encargo provisionado (i) 8.248 11.494
Encargo pago (6.549) (9.619)
 1.699 1.875
(i) Na composição de encargo provisionado contém juros capitalizados de R$ 545 em 31 de dezembro de 
2018 (R$357 em 31 de dezembro de 2017).
14. Fornecedores

2018 2017
Fornecedor de gás 63.218 41.220
Fornecedores de materiais e serviços 6.126 8.827
Retenções contratuais 2.623 2.553

71.967 52.600

15. Tributos a pagar
 2018 2017
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 6.932 11.663
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 32 53
Outros 994 1.306

7.958 13.022
16. Contingências
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas (subsidiariamente às empreiteiras de serviços), 
cíveis e outros, em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na 
judicial. A avaliação da necessidade de provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos 
é efetuada pela Administração, amparada na opinião de seus consultores legais internos e externos. As 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 contemplam provisão para contingências, no mon-
tante de R$5.773 (em 2017 de R$4.029) para fazer face às perdas prováveis.
A provisão para contingências cobertas por depósitos judiciais é composta como segue:
Provisões 2018 2017
Trabalhistas (a) 798 1.132
Cíveis (b) 4.975 2.897
 5.773 4.029
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 5.312
Adições 1.900
Baixas (3.224)
Atualizações monetárias 41
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.029
Adições 3.872
Baixas (2.779)
Atualizações monetárias 651
Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.773
Os depósitos judiciais totalizam R$1.047 (R$1.056 em 31 de dezembro de 2017).
Depósitos judiciais 2018 2017
Trabalhistas (a) 221 270
Cíveis (b) 560 534
Fiscais 263 249
Penhora judicial 3 3
 1.047 1.056
A natureza das contingências pode ser sumariada como segue:
(a) Trabalhistas
As contingências trabalhistas referem-se às ações movidas por ex-empregados de empresas terceirizadas 
por responsabilidade subsidiária. Em 31 de dezebro de 2018 a Companhia possuía 24 diferentes processos 
(35 em 31 de dezembro de 2017).
Os contratos junto às empreiteiras de serviços possuem cláusulas determinando que essas demandas 
sejam suportadas exclusivamente pelas prestadoras de serviços. Adicionalmente, as seguintes garantias 
alternativas são exercidas: (i) pacto de retenção de 5% do valor máximo do contrato; e (ii) apresentação de 
seguro ou fiança bancária, por parte da contratada, para cobrir eventuais perdas.
(b) Cíveis
(i) Perdas prováveis
As eventuais demandas são suportadas por cláusulas contratuais onde, havendo inércia injustificada na 
solução por parte das contratadas, a Companhia poderá efetuar a quitação financeira junto aos seus clien-
tes e subsequentemente se ressarcir com redução nos pagamentos para as prestadoras de serviços. São 
casos que também é possível acionar as Apólices de Seguros. Esses casos estão representados por um 
montante de provisão no valor de R$965. 
Ainda, há processos, em que são discutidas obrigações legais de cobranças de faixa de domínio e paga-
mentos de tributos, que por prudência, a Companhia provisiona, embora esteja discutindo a legitimidade 
dos recolhimentos judicialmente. Estes casos estão representados por um montante de provisão no valor 
de R$3.843.
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Existem processos cíveis que não estão provisionados, por estarem classificados como chance de êxito 
possível pelos consultores jurídicos. Os valores dessas contingências totalizam R$494 em 31 de dezembro 
de 2018 e referem-se, principalmente, a um Mandado de Segurança contra a Prefeitura de Sorocaba, 
contestando a cobrança pelo Município, através de ato do Prefeito, de taxa de uso de solo. Foi concedida 
liminar favorável à Naturgy para o não pagamento da taxa e, posteriormente, foi proferida sentença favorá-
vel à Naturgy. Por se tratar de processo envolvendo a Prefeitura, o feito foi remetido ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo para reanálise.
Existem processos tributários que não estão provisionados, por estarem classificados como chance de êxi-
to possível ou provável pelos consultores jurídicos. Os valores dessas contingências totalizam R$9.830 em 
31 de dezembro de 2018 (em 2017 - R$8.907) e referem-se, principalmente, a Auto de Infração e Imposição 
de Multa lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em que se imputam à Companhia 
as seguintes infrações: recebimento de crédito acumulado de ICMS sem autorização e observância dos 
requisitos previstos na Portaria CAT nº 26/2010 e apresentação de Guias de Informação e Apuração do 
ICMS - GIAs com indicação incorreta de informação econômico-fiscal no que se refere aos créditos do 
Programa de Ação Cultural - PAC.

Não existem processos trabalhistas sendo avaliados como risco de perda possível em 31 de dezembro de 
2018, todos os processos foram avaliados como risco de perda provável.
17. Compromissos
17.1 Fornecedores de gás
A Companhia, em 1º de dezembro de 2012, firmou com a Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. aditivo nº 01 
ao contrato de compra e venda de gás natural importado celebrado em 3 de julho de 2002 (Contrato Con-
vencional) e em complemento ao mesmo, firmou na mesma data o Contrato firme de compra e venda de 
gás natural (Contrato firme inflexível). Ambos os contratos apresentavam cláusulas prevendo quantidades 
mínimas a serem retiradas e transportadas, denominadas SOP e TOP, onde SOP ou Remuneração Mínima 
de Reserva Anual (RMRA) significa a remuneração mínima anual paga à Petrobrás pela reserva do Gás à 
Distribuidora e TOP ou Retirada Mínima Anual (RMA) significa o valor do compromisso de retirada do Gás 
da Distribuidora, sendo recuperável em até 12 meses após término do contrato.
Em 30 de junho de 2014, o contrato de compra e venda de gás natural importado foi encerrado.
Em 15 de dezembro de 2016, foram celebrados os termos aditivos: nº 1 ao Contrato Compra e Venda de 
Gás Natural (Contrato firme inflexível) com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e o Aditivo nº 2 ao Con-
trato de Normas Gerais, no qual as partes acordaram: (i) a prorrogação da vigência do contrato, passando a 
vigorar até 31 de dezembro de 2021; e (ii) alteração dos principais compromissos contratuais de SOP e TOP 
para Encargo de Capacidade (EC) e Retirada Mínima Mensal (RMM), respectivamente.
Por esses Aditivos, a GNSPS se compromete: (i) a cada ano de sua vigência, a retirar da PETROBRAS 
e, mesmo que não retire, a pagar uma quantidade de gás que, na média diária do correspondente mês, a 
70% da QDC - compromisso Retirada Mínima Mensal (RMM) - antigo ToP para o ano de 2016 a 2021; (ii) 
a cada ano de sua vigência, a retirar da PETROBRAS e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo de 
Capacidade (antigo SOP) do correspondente mês,  a 90% da QDC -  para o ano de 2016 , 95% para 2017 
e 100% para os demais anos.
Segue demonstrada a previsão de compra de gás até o final do contrato em m³:

2019 2020 2021
438.000.000 439.200.000 438.000.000 

17.2. Compromisso com o poder concedente
De acordo com o Contrato de Concessão firmado em 31 de maio de 2000, entre a GNSPS e o Estado de 
São Paulo, no âmbito da Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, sucedida a partir de 7 de de-
zembro de 2007 pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, a 
Companhia assumiu o compromisso de prestar o serviço de distribuição de gás natural canalizado para 93 
municípios na região sul do Estado, onde não havia serviço de distribuição de gás. Ao final do exercício de 
2018, a Companhia atende a 18 municípios por meio de uma rede de 1,8 mil km de extensão.
O plano de investimentos da Companhia aprovado na 2ª Revisão Tarifária, para o quinquênio 06/2010-
05/2015, previu um montante de investimento correspondente a R$88.063 mil (moeda de abril de 2010, 
data da apresentação da proposta para a Revisão Tarifária ao Regulador conforme contrato de concessão), 
tendo sido realizado 60% deste valor durante o ciclo tarifário.
Já em relação à 3ª Revisão Tarifária, para o quinquênio 06/2015-05/2020, encontra-se com o processo 
regulatório suspenso, pendente de definição por parte do regulador, sem prazo para conclusão.
18. Patrimônio líquido
18.1. Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social de R$ 584.923 está representado por 595.799.877 
ações ordinárias, sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Acionistas 2018 2017
Naturgy Distribuicion Latinoamerica, S.A. 595.799.876 595.799.876
Sergio Manuel Aranda Moreno 1 1
 595.799.877 595.799.877
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco Central do Brasil. Os 
titulares das ações têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, após 
a absorção de prejuízos acumulados e constituição da reserva legal.
18.2. Reserva de lucros e lucros acumulados
a) Reserva legal
A reserva legal é calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, limitada a 20% do capital social e 30% do capital acrescido da reserva de capital. A reserva legal 
tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo 
e aumentar o capital.
b) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender 
ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos, conforme orçamento de 
capital aprovado e proposto pelos administradores da Companhia. Até o ano de 2010 a Companhia constituiu 
reserva de expansão, com a finalidade de financiar parte dos investimentos de períodos posteriores. Em 
função da estrutura de capital da Companhia apresentada no final do exercício, não foi constituída reserva de 
expansão em 31 de dezembro de 2018.
c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Os dividendos e os juros sobre o capital próprio foram apurados de acordo com as disposições estatutárias e 
a legislação societária brasileira, como segue:
 2018 2017
Lucro líquido do exercício 32.208 40.039
Constituição da reserva legal (1.610) (2.002)
Base de cálculo dos dividendos 30.598 38.037
Dividendos 12.187 22.366
Distribuição proposta:
Juros sobre o capital próprio a pagar 12.187 22.366
Dividendos a pagar - -
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício 40% 59%
Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2018, aprovou a distribuição dos dividendos adicionais sobre o 
lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$15.671.
Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de dezembro de 
2018, aprovou o pagamento de JCP no montante de R$12.187, o que representará após impostos, juros líqui-
dos no valor de R$ 10.359, calculados com base na variação da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP). O saldo 
remanescente, no valor de R$18.411, permaneceu no patrimônio líquido da Companhia e terá a destinação 
atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas que será realizada em abril de 2019.
19. Receita
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
 2018 2017
Vendas de gás 853.177 695.872
Contratos de construção 22.764 23.467
Outras receitas 1.240 981
Total receita bruta 877.181 720.320
(-) Deduções da receita bruta (206.578) (165.361)
Receita líquida 670.603 554.959
Em maio de 2015, encerrou-se o 3º ciclo regulatório tarifário, no entanto, por questões externas à GNSPS, 
não houve o encerramento do processo de revisão tarifária coordenado pela ARSESP, o qual reajustaria o 
nível das margens de distribuição praticadas pela concessionaria até maio de 2020. Tal processo encontra-se 
suspenso judicialmente sem previsão de data para a resolução. Para o ano de 2018, as tarifas de gás da Gas 
Natural São Paulo Sul sofreram duas atualizações:
• A partir de 31 de maio, conforme homologado através da Deliberação ARSESP 801/2018, foram atualizados 
os valores das Margens de Distribuição através do IGP-M (+1,886331%), índice acumulado de abril/2017 a 
abril/2018, o valor do custo do gás e do transporte contido nas tarifas-teto vigentes, o valor da parcela de 
repasse de todos os segmentos e o valor unitário referente ao fator K foi ajustado para R$0,00/m³. O termo de 
ajuste k é utilizado para corrigir os desvios anuais existentes entre a margem máxima autorizada pelo regu-
lador e a margem obtida pela concessionária e será aplicado anualmente somente quando a margem obtida 
pela concessionária exceder a margem máxima autorizada pelo regulador.
• A partir de 1º de novembro, conforme homologado através da Deliberação ARSESP nº 817/2018, foi atualiza-
do, exclusivamente, o valor do custo do gás e do transporte contido nas tarifas-teto vigentes.
20. Custo do serviço

2018 2017
Compra de gás e de serviços (490.986) (388.255)
Custo dos contratos de construção (22.764) (23.467)
Custo de pessoal (3.906) (3.413)
Ajuste de inventário de gás natural (i) (23.018) (1.917)
Amortização do intangível (Nota 12) (17.409) (17.294)
 (558.083) (434.346)
(i) No fechamento contábil referente ao período de outubro 2018, houve perda entre o volume de vendas 
contabilizadas frente ao volume de compras de gás decorrente de um ajuste no volume não faturado de 18 
milhões m³, que compõe parte do resultado contábil das vendas apuradas, o qual foi aplicado no período em 
referência na sua totalidade apesar de ter abrangência retroativa de sete anos. Tal resultado, não pode ser 
considerado como uma perda física real, pois não impacta o faturamento real (faturas emitidas), uma vez que 
o volume não faturado é a projeção estimada do volume não medido dentro de um período contábil, sendo 
este corrigido mediante o estorno integral na contabilização do mês subsequente. Cabe ressaltar que o fato 
gerador do ajuste já havia sido identificado, porém para uma efetiva resolução foram realizados estudos, os 
quais foram validados mediante aplicação da metodologia Kaizen pela área de UPTC e com a avaliação da 
SETEC Consulting Group.
21. Resultado financeiro, líquido

2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 3.442 3.628
Outras receitas financeiras 929 1.221
 4.371 4.849

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (7.627) (10.740)
Comissões e tarifas de cobrança (75) (27)
Fiança bancária (735) (652)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras (109) (415)
Outras despesas financeiras (2.005) (667)

 (10.551) (12.501)
 (6.180) (7.652)
22. Despesas gerais e administrativas
 2018 2017
Despesa de pessoal (2.872) (2.433)
Utilidades, materiais e serviços (3.607) (3.732)
Serviço de manutenção (6.792) (8.062)
Serviços de profissionais independentes e contratados (12.148) (14.051)
Publicidade e propaganda (802) (988)
Despesas com royalties (4.780) (5.864)
Aluguéis (1.966) (1.187)
Amortizações do intangível e diferido (Nota 12) (22.920) (21.917)
 (55.887) (58.234)
23. Outras despesas operacionais, líquidas

2018 2017
Penalidades e indenização a terceiros (1.893) (606)
Gastos com P&D (i) (225) (213)
Viagens e estadias (98) (83)
Despesas com equipamentos vendidos (665) (634)
Receita de vendas de equipamentos  957 855
Outras receitas operacionais  2.486  -
Impostos e taxas (ii) (3.389) (3.715)
Provisões (iii) (1.050)  1.324
Perdas e recuperação de créditos (1.742) (1.080)
Outras despesas gerais/operacionais (1.400) (1.037)
 (7.019) (5.189)
(i) Referem-se aos gastos incorridos com o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética 
aprovados pela ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo).
(ii) Referem-se aos valores de taxa de fiscalização da ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo) e outros impostos não recuperáveis.
(iii) Refere-se a provisões para contingências trabalhistas, cíveis e regulatórias.
24. Cobertura de seguros
A Companhia possui programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de limitar os riscos, buscando 
no mercado coberturas compatíveis com seu porte e operação. A cobertura foi contratada por montantes 
considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua 
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e com base na orientação de seus consultores de seguros.
A Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro contratadas com terceiros:

Importâncias 
seguradas

Vigência das (não auditado)
Ramos apólices 2018 2017
Responsabilidade civil – administradores, diretores e dirigentes (*) 29/09/2018 a 29/09/2019 94.000 94.000
Responsabilidade civil atribuída à Companhia 29/10/2018 a 29/10/2019 330.900 160.200
Risco Operacional 29/10/2018 a 29/10/2019 330.900 320.400
(*) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas no Brasil do Grupo Naturgy Energy Group S.A.
O Relatório de Administração da Naturgy em São Paulo pode ser encontrado na íntegra no site: 
www.naturgy.com.br

Aos Administradores e Acionistas
Gas Natural São Paulo Sul S.A. - GNSPS
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Gas Natural São Paulo Sul S.A. – GNSPS (“Companhia” ou “GNSPS”), 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 Gas Natural São Paulo Sul S.A. - GNSPS 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.
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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Gas Natural São Paulo Sul S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram examinadas por outro auditor 
independente que emitiu relatório em 26 de março de 2018 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTADOR

Flávia Cristina Chibau Cavassani
CRC 1SP260400/O-3

DIRETORIA
Katia Brito Repsold
Diretora-Presidente

Miguel Marcelo Napolitano
Diretor de Recursos

Jorge Henrique da Silva Baeta
Diretor-Financeiro

Eduardo Cardenal Rivera
Diretor-Técnico

Na elaboração das demonstrações, 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 responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 

existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações 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 manterem em 
continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Gláucio Dutra da Silva
Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1RJ090174/O-4
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ nº 11.536.561/0001-26

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 03/09/2018, 
às 10h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Bartolo-
meu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em razão da presença do acionista representando 100% do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Cia., observado o disposto no §4º do art.124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. 
Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; Secretária: Sra. Daniella Lugarinho 
Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a distribuição de 
dividendos intermediários ao único acionista da Cia.; (ii) a autorização para a Di-
retoria da Cia. celebrar todos os atos necessários para efetivação da distribuição 
de dividendos intermediários, se aprovada; e (iii) a lavratura da ata em forma de 
sumário. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo 
acionista presente, sem quaisquer restrições: (i) Distribuição de dividendos inter-
mediários ao único acionista da Cia.. O único acionista da Cia. resolveu aprovar 
a distribuição de dividendos intermediários no montante total de R$ 300.000,00, 
com base nos resultados apurados no exercício do ano base de 2017, conforme 
as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2017, a ser integralmente pago ao acionista, em até 90 dias a contar 
da presente data. (ii) Autorização para a Diretoria da Cia. celebrar todos os atos 
necessários para efetivação da distribuição de dividendos intermediários. O único 
acionista da Cia. autorizou a Diretoria da Cia a praticar todos os atos necessários 
para efetivação da distribuição de dividendos intermediários aprovada nos termos 
do item (i) acima. (iii) Lavratura da ata em forma de sumário. O único acionista 
da Cia aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 
130 § 1º da Lei 6.404/76. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da 
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. Acionista presente: Austral Participações II 
S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 03/09/2018. Ju-
cerja reg. 3369353 em 25/09/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/09/2018, 
às 14h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Barto-
lomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do ca-
pital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do Art. 124 da Lei, 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. 
Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; Secretária: Sra. Daniella Lugarinho 
Fischer Matos 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata 
em forma de sumário; (ii) a reforma dos Art.s 3, 23 §s primeiro e segundo e 28 
caput do Estatuto Social da Cia.; (iii) a exclusão do Art. 27 do Estatuto Social da 
Cia. e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as 
deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem quais-
quer restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprovou 
a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 
das S.A. (ii) A reforma dos Art.s 3, 23 §s primeiro e segundo e 28 caput do Esta-
tuto Social da Cia.. O acionista aprovou a reforma dos Art.s 3, 23 §s primeiro e 
segundo e 28 caput do Estatuto Social da Cia., os quais passam a vigorar com 
as seguintes redações: “Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escri-
tórios de representação, observadas as disposições legais aplicáveis.” (...) “Art. 
23 – (...) § 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores 
serão substituídos de acordo com a indicação do Conselho de Administração. 
§ 2º - Em caso de vacância do cargo de Diretor, o Conselho de Administração
será imediatamente convocado para eleição do substituto, de forma a preencher
o mínimo de cargos de Diretoria exigido por este Estatuto Social.” (...) “Art. 28 - A 
representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante quaisquer
terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como pe-
rante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer Diretor,
individualmente, ou a 1 procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados pode-
res específicos.” (iii) A exclusão do Art. 27 do Estatuto Social da Cia.. O acionista
aprovou, ainda, a exclusão do Art. 27 do Estatuto Social da Cia.. Tendo em vista
a aprovação, pelo acionista, deste item (iv), ficam automaticamente renumerados 
os Art.s subsequentes do Estatuto Social da Cia.. (v) A consolidação do Estatu-
to Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acionista decidiu
consolidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo I é parte integrante desta
ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire – Presidente e Sra. Daniella
Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionista presente: Austral Participações II 
S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 05/09/2018. Ju-
cerja reg. 3384655 em 04/10/2018. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social Da Austral Resseguradora S.A. - Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede
e Duração - Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art.
2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retrocessão
em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em todo
o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou acionista de
outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Av. Bartolomeu Mitre, 336,
sala 401, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios
de representação, observadas as disposições legais aplicáveis. Art. 4 - A Cia. terá 
duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - do Capital Social - Art. 5 - O capital
social é de R$234.467.989,63, totalmente subscrito e integralizado, dividido em
222.441.240 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - A Cia. pode-
rá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo
aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite
permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totali-
dade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § 3º – A Cia. é
proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Cia., dessa
natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direi-
to a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo vedada a emissão
de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - da Assembléia Geral - Art. 7 - A A.G., 
que é o órgão deliberativo da Cia., reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, 
até 31 de março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos 
do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do conselho fiscal, se o 
órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os administradores e mem-
bros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre outras matérias
de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A A.G. será convocada por iniciativa de qual-
quer dos membros do Conselho de Administração, do conselho fiscal, se em fun-
cionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. 
§ 1º - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, 
contendo, além do local, data e hora da A.G., a ordem do dia, e, no caso de refor-
ma do Estatuto Social, a indicação da matéria. § 2º - A primeira convocação da
A.G. deverá ser feita com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da
publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a A.G., será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § 3º - In-
dependentemente das formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima,
será considerada regular a A.G. a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9
- A A.G. será instalada em primeira convocação com acionista(s) que represen-
te(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Cia. e, em segunda convocação, com
qualquer número. Art. 10 - A A.G. será presidida por qualquer dos Diretores em
exercício da Cia., que convidará qualquer dos presentes à A.G. para secretariar
os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assem-
bleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista,
administrador da Cia. ou advogado. § Único - A prova da representação deverá
ser depositada na sede da Cia. até o momento da abertura dos trabalhos da As-
sembleia. Art. 12 - A A.G. tem poderes para decidir todos os negócios relativos à
Cia., podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas e
quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja das Assembleias Ge-
rais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei 6404, de 15/12/1976, confor-
me alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A’s”) ou pelo Estatuto Social. Exce-
to com relação aos casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao
disposto no § único abaixo, as decisões das Assembleias Gerais de Acionistas
serão aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes. § Único - A apro-
vação de qualquer das seguintes matérias dependerá do voto afirmativo dos acio-
nistas que representem, pelo menos, 70% do capital social da Cia.: (i) o aumento
do capital social da Cia. (exceto para capitalização de reservas ou conforme exi-
gido pela legislação aplicável), redução do capital social da Cia., permuta de
ações de qualquer natureza, resgate ou recompra de ações, para cancelamento
ou para manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mo-
biliários da Cia., sejam ou não conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado 
a: a criação e a emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscri-
ção, opções de compra ou opções de subscrição; (ii) a aprovação da emissão de
partes beneficiárias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) 
a fusão, cisão, consolidação, incorporação ou reorganização da Cia. em ou com
outra sociedade, transformação em um novo tipo societário ou outra forma de re-
organização societária; (v) a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer
título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores 
mobiliários, assim. como qualquer alteração na estrutura de capital da Cia.; (vii) o
requerimento de falência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em 
nome da Cia.; (viii) a liquidação e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qual-
quer cessão em benefício de qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da
mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussó-
rias, com exceção daquelas relativas estritamente ao curso normal dos negócios; 
(xi) a distribuição de dividendos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de
opção de compra de ações e planos de compensação para os executivos da Cia.; 
(xiii) a eleição e destituição de auditores independentes; (xiv) aprovação de tran-
sações de afiliadas ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu
capital detido pela Cia.; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa
da Cia. (“Parte Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do
lucro da Cia.), inclusive contratos com clientes ou fornecedores e direitos de pro-
priedade intelectual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da So-
ciedade cujos valores excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e
(xvii) a modificação dos objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações to-
madas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presen-
tes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. 
Cap. 4º - Da Administração - Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração
da Cia. compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros se-
rão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à A.G. 
fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
§ 2º - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura
de termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II –
Conselho de Administração - Art. 16 - O Conselho de Administração será compos-
to por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela A.G. de Acionistas e por 
ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição.
§ Único – Os conselheiros poderão ser ou não residentes no País. Os Conselhei-
ros não residentes constituirão procuradores residentes no Brasil, conforme deter-
minado pelo art. 146, § 2º, da Lei das S.A’s. Art. 17 - O Conselho de Administração 
elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice-Presidente. As reuniões 
do Conselho de Administração serão presididas por qualquer dos membros do
Conselho de Administração, que convidará qualquer um dos presentes à reunião
do Conselho de Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conse-
lheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse
no Livro de Atas do Conselho de Administração e após apresentarem a documen-
tação exigida por Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas funções
até que seus substitutos sejam empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou 
ausência de qualquer membro do Conselho por mais de 30 dias, os demais con-
selheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou ausente. O substituto
exercerá as funções em caráter temporário, até a cessação do impedimento ou
ausência ou realização da A.G. dos Acionistas que for convocada para deliberar a

respeito. § Único – Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas au-
sências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Adminis-
tração serão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O 
Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presiden-
te ou pela maioria de seus membros. As reuniões serão convocadas, por escrito, 
admitida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias, 
podendo realizar-se independentemente de convocação escrita quando houver 
comparecimento de todos os seus membros. As deliberações do Conselho serão 
tomadas por maioria simples de voto, observado o quórum de instalação de mais 
da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações desti-
nadas a produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas no Registro de Co-
mércio e publicadas. § 1º – Os membros do Conselho poderão, ainda, participar 
de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, ou 
outro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados pre-
sentes à reunião. § 2º – Os membros do Conselho de Administração que partici-
pem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima deverão confirmar seus votos 
através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente ou, em sua ausên-
cia, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou 
correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o 
Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, 
ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do(s) 
referido(s) membro(s). Art. 22 - O Conselho de Administração terá por objeto: (i) 
fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia., aprovando 
planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convo-
car a A.G. Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir 
os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Di-
retores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) solicitar infor-
mações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros 
atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria 
e as demonstrações financeiras do exercício; (vii) propor alterações do Estatuto, 
em especial as que implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar a 
aquisição e alienação dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus re-
ais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto no 
Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) deliberar 
sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os 
casos omissos. Seção III – Diretoria Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de 
Administração, será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 
1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designação 
específica. § 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores 
serão substituídos de acordo com a indicação do Conselho de Administração. § 2º 
- Em caso de vacância do cargo de Diretor, o Conselho de Administração será
imediatamente convocado para eleição do substituto, de forma a preencher o
mínimo de cargos de Diretoria exigido por este Estatuto Social. § 3º - Os Diretores 
permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Art. 24 - A Dire-
toria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escrito,
através de fax, correio eletrônico ou correspondência com aviso de recebimento,
com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a 
maioria dos Diretores em exercício. § 1º - A convocação de que trata o caput des-
te Art. 24 se dará por dispensada quando presentes, à respectiva reunião, todos
os Diretores. § 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável 
da maioria dos Diretores presentes à reunião e serão lavradas em Livro de Regis-
tro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assinadas pelos Dire-
tores presentes. Art. 25 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., 
cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela A.G., bem
como a representação da Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribui-
ções fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e progra-
mas previstos para a Cia., conforme definidos em A.G.; (b) executar a política
comercial, técnica, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos
de negócios e orçamentos da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar
os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas
pela A.G.; (e) preparar e submeter à apreciação da A.G. todos os documentos
exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa admi-
nistração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir
e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da A.G.. Art. 27 - A
representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante quaisquer
terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como pe-
rante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer Diretor,
individualmente, ou a 1 procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados pode-
res específicos. § 1º – Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações 
para a Cia. somente produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, 
ou por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores,
observados os limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13
acima. § 2º - As procurações serão outorgadas em nome da Cia. por meio de
mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no respectivo ins-
trumento de mandato, os atos ou operações que o procurador poderá praticar e a 
duração do mandato. O mandato ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeter-
minado. Art. 28 - É vedado aos Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao 
objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou
conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecu-
ção do objetivo social. Cap. 5º - Do Conselho Fiscal - Art. 29 - A Cia. terá um
conselho fiscal integrado por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao 
qual competirão as atribuições previstas em lei. § 1º - O funcionamento do conse-
lho fiscal não será permanente, sendo instalado pela A.G., a pedido de acionistas 
nos termos do art. 161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funcionamento do
conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a maté-
ria não conste do edital de convocação. § 3º - A Assembleia que receber pedido
de funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus
membros e fixar-lhes a remuneração. § 4º - Cada período de funcionamento do
conselho fiscal terminará na data da primeira A.G. Ordinária após a sua instala-
ção. Cap. 6º - Do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição - Art. 30 - O
exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31
de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e
os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 31 – Os acionistas têm direito de
receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A’s. §
1º - A Cia. poderá, por deliberação da A.G., levantar demonstrações financeiras
intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e distribuir dividendos com
base nas demonstrações financeiras intercalares, observados os limites legais.
§ 2º - A Cia. poderá, por deliberação da A.G., declarar dividendos intermediários, 
à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balan-
ço anual ou semestral. Art. 32 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo
será pago no prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, 
dentro do mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado.
Cap. 7º - Dissolução e Liquidação - Art. 33 - A Cia. entrará em liquidação nos
casos previstos em lei, ou por deliberação da A.G., que estabelecerá a forma da 
liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para
o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas
remunerações. Cap. 8º - Lei Aplicável - Art. 34 - Este Estatuto Social será regido
por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos
14/09/2018, às 9h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia..”), localizada
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 401, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença:
Regularmente convocada, nos termos do Art. 21 do Estatuto Social da Cia., estan-
do presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa:
Presidente: Alessandro Monteiro Morgado Horta; Secretária: Daniella Lugarinho
Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) o recebimento,
pela Cia., do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Petrônio Duarte Cançado,
abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro da Cia.; (ii) a eleição dos Srs.
Ricardo Villela Abreu dos Santos e Rodolfo Arashiro Rodriguez abaixo qualifica-
dos, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor sem designação específica,
respectivamente, da Cia.; e (iii) ratificação da composição da Diretoria e ratifica-
ção das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros
Privados (“SUSEP”). 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administra-
ção, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Recebimento e aceitação
pela Cia. do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Petrônio Duarte Cançado:
Os conselheiros aprovaram o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Petrônio
Duarte Cançado, brasileiro, casado, engenheiro, CI 088.087.24-2, IFP/RJ, CPF
024.934.747-40, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre,
336, 401, Leblon, ao cargo de Diretor Financeiro da Cia.. O Sr. Petrônio Duarte
Cançado outorgou à Cia. e desta recebeu a mais ampla, plena, rasa e irrevogá-
vel quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora
dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em
que ocupou o cargo de Diretor da Cia., valendo a presente quitação para todos
seus herdeiros e sucessores a qualquer título. (ii) Eleição dos Srs. Ricardo Villela
Abreu dos Santos e Rodolfo Arashiro Rodriguez: Os conselheiros, de forma unâ-
nime, aprovaram a eleição do Srs. Ricardo Villela Abreu dos Santos e Rodolfo
Arashiro Rodriguez, abaixo qualificados, com mandato coincidente ao dos demais 
membros da Diretoria da Cia., conforme Ata de Reunião do Conselho de Admi-
nistração da Cia. realizada em 30.03.2018, isto é, até 30.03.2021: (a) Ricardo
Villela Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, CI 12.564.364-3, DETRAN/
RJ, CPF 101.953.577-60 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre
336/401, Leblon, RJ/RJ, para o cargo de Diretor Financeiro da Cia.; e (b) Rodolfo
Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista, CI 319710372, DETRAN/
RJ, CPF 301.538.448-17 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre
336/401, Leblon, RJ/RJ, para o cargo de Diretor sem designação específica da
Cia.. Os Diretores ora eleitos assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em 
livro próprio. (iii) Ratificação da composição da Diretoria da Cia. e ratificação das
responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros Privados
(“SUSEP”): Os conselheiros ratificaram a composição da Diretoria da Cia., com
mandato unificado de 3 anos, contados a partir de 30.03.2018, conforme Ata de
Reunião do Conselho de Administração da Cia. realizada em 30.03.2018, isto é,
até 30.03.2021, e ratificam as responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP pe-
las seguintes áreas: (a) Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, 
CI 08.740.903-3, IFP/RJ, CPF 081.292.507-64, com endereço profissional no RJ/
RJ, na Av. Bartolomeu Mitre 336/401, Leblon, RJ/RJ, Diretor Presidente da Cia.
- diretor responsável pelas relações com a SUSEP e diretor responsável técnico
conforme Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015. (b) Ricardo
Villela Abreu dos Santos, acima qualificado, Diretor Financeiro - diretor responsá-
vel administrativo-financeiro e diretor responsável pelo acompanhamento, super-
visão e cumprimento das normas de procedimentos de contabilidade, conforme
disposto na Resolução CNSP 321/2015. (c) Rodolfo Arashiro Rodriguez, acima
qualificado, Diretor sem designação específica - diretor responsável pelo cumpri-
mento do disposto na Lei 9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP 234/2003 e 
445/2012 e legislação complementar, diretor responsável pelos controles internos 
da Cia., conforme Circular SUSEP 249/2004, e diretor responsável pelos contro-
les internos específicos para prevenção de fraudes, conforme Circular SUSEP
344/2007. 6. Declaração de Desimpedimento: Os diretores ora eleitos declaram,
sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução
CNSP 330/2015 e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou 
sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces-
so a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con-
sumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o Art. 147 da Lei 6.404/1976. 
7. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária,
nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 8. Encerramento, Lavratura, Apro-
vação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata la-
vrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Ales-
sandro Monteiro Morgado Horta; Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos;
Membros do Conselho de Administração Presentes: Alessandro Monteiro Morga-
do Horta; Bruno Augusto Sacchi Zaremba; e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho.
Diretor Renunciante: Petrônio Duarte Cançado. Diretores Eleitos: Ricardo Villela
Abreu dos Santos e Rodolfo Arashiro Rodriguez. Certifico que a presente ata é

cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 14/09/2018. Conselheiros Presentes: 
Alessandro Monteiro Morgado Horta. Bruno Augusto Sacchi Zaremba. Antonio 
Alberto Gouvea Vieira Filho. Diretor Renunciante: Petrônio Duarte Cançado. Di-
retores Eleitos: Ricardo Villela Abreu dos Santos. Rodolfo Arashiro Rodriguez. Ju-
cerja reg. 3413923 em 30/10/2018. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
30/03/2018, às 17h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada 
na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, conforme 
o disposto no art. 21 do Estatuto Social da Cia.. 3. Composição da Mesa: Sr.
Alessandro Monteiro Morgado Horta – Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves
Campos – Secretário. Ordem do Dia: (i) Reeleição do Presidente e do Vice-Pre-
sidente deste Conselho de Administração; e (ii) Reeleição dos Diretores da Cia..
Deliberações: (i) Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
de votos, sem quaisquer restrições, reelegem para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração o Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro,
casado, engenheiro elétrico,CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF 005.153.267-04,
e, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Bruno
Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista,CI 08.423.755-1,
IFP/RJ, CPF/MF 034.032.377-96, ambos com escritório na Av. Bartolomeu Mitre
336, Parte, Leblon, RJ/RJ. (ii) Os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, resolvem reeleger os Srs. Bruno
de Abreu Freire e Petrônio Duarte Cançado, abaixo qualificados, para um man-
dato de 3 anos, contado a partir da presente data, conforme descrito abaixo: (a)
Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista,CI 08.740.903-3, IFP/
RJ, CPF/MF 081.292.507-64, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Cia.; e (b) Pe-
trônio Duarte Cançado, brasileiro, casado, engenheiro,CI 088.087.24-2, IFP/RJ,
CPF/MF 024.934.747-40, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ, para o cargo de Diretor Financeiro da Cia.. Os Diretores ora 
eleitos assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio. Por fim,
os conselheiros resolvem, ainda, ratificar as responsabilidades dos Diretores junto 
à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) pelas seguintes áreas: (a) Sr. 
Bruno de Abreu Freire – diretor da sociedade responsável pelas relações com a
SUSEP, pelo atendimento ao público e defesa do consumidor conforme previs-
to na Circular SUSEP 234/2003, diretor responsável técnico conforme Circular
SUSEP 234/2003, diretor responsável pela área atuarial, conforme disposto na
Resolução CNSP 321/2015, diretor responsável administrativo-financeiro e dire-
tor responsável pelo comitê de auditoria ou responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas de procedimentos de contabilidade, con-
forme disposto na Resolução CNSP 321/2015; e (b) Sr. Petrônio Duarte Can-
çado – diretor da sociedade responsável pelo cumprimento do disposto na Lei
9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP 234/2003 e 445/2012 e legislação
complementar, diretor responsável pelos controles internos da Cia., conforme Cir-
cular SUSEP 249/2004, e diretor responsável pelos controles internos específicos 
para prevenção de fraudes, conforme Circular SUSEP 344/2007. 4. Declaração
de Desimpedimento: Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que
atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP 330/2015 e que não
estão impedidos por lei especial, nem condenados ou sob efeitos da condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprie-
dade, de acordo com o art. 147 da Lei 6.404/1976. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata,
que foi lida e achada conforme, tendo sido assinada por todos. Mesa: Sr. Alessan-
dro Monteiro Morgado Horta – Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos
– Secretário. Conselheiros presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba e Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho. RJ, 30/03/2018.
Jucerja reg. 3195308 em 17/05/2018. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/06/2017, 
às 14h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Barto-
lomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100%
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da
Cia..3. Mesa:  Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo
de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura 
da ata em forma de sumário; e (ii) o crédito da Cia. em favor do acionista de juros
sobre capital próprio, apurado no segundo trimestre de 2017. 5. Deliberações:
Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições,
pelo acionista da Cia.: (I) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista
aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 §
1º da Lei 6.404/76. (II) O crédito da Cia. em favor do acionista de juros sobre
capital próprio, apurado no segundo trimestre de 2017. Resolve o acionista apro-
var o crédito nesta data, devido pela Cia. em favor deste, de juros sobre capital
próprio, apurado com relação ao segundo trimestre de 2017, no montante to-
tal bruto de R$ 4.655.000,00, tendo sido tal apuração realizada com observân-
cia a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei
9.249/1995. Resolve ainda o acionista autorizar os diretores da Cia. a tomarem
todas as providências necessárias para o registro do referido crédito de juros so-
bre capital próprio, ratificando, desde já, todos os atos praticados neste sentido.
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo
a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernardo de
Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A.,
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 30/06/2017. Jucer-
ja reg. 3065477 em 12/07/2017. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 29/09/2017, 
às 14h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Barto-
lomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, . 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia..
3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo de
Gonçalves Campos 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura
da ata em forma de sumário; (ii) o recebimento e aceitação pela Cia. do pedido
de renúncia apresentado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva; (iii) a eleição do Sr.
Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho; (iv) a ratificação da composição do Conselho 
de Administração da Cia.; (v) o crédito da Cia. em favor do acionista de juros
sobre capital próprio, apurado no terceiro trimestre de 2017; (vi) a reforma do
caput do art. 21 do Estatuto Social da Cia., bem como a inclusão dos §s primeiro
e segundo; e (vii) a consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações:
Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem 
quaisquer restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista apro-
vou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º
da Lei 6.404/76. (ii) O recebimento e aceitação pela Cia. do pedido de renúncia
apresentado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva. O acionista aprovou o pedido de
renúncia formulado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva, brasileiro, casado, empre-
sário, CI 04.625.996-6, IFP/RJ, CPF/MF 016.792.777-90, residente e domiciliado
em 53 Montagu Square, W1H2LP, Londres, Reino Unido, ao cargo de membro do 
Conselho de Administração da Cia.. O Sr. Gilberto Sayão da Silva outorgou à Cia. 
e desta recebeu a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais 
reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a
qualquer título, com relação a todo o período em que ocupou o cargo de membro
do Conselho de administração da Cia., valendo a presente quitação para todos
seus herdeiros e sucessores a qualquer título. (iii) A eleição do Sr. Antônio Alberto 
Gouvea Vieira Filho. O acionista aprovou a eleição do Sr. Antônio Alberto Gou-
vea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI 11.568.592-7 IFP/RJ, CPF/MF 
056.577.087-09 e com escritório na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/
RJ, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Cia., com
mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho de Administração da
Cia., conforme Ata da AGE da Cia. realizada em 1º de abril de 2015. O Sr. Antônio 
Alberto Gouvea Vieira Filho, que assinará Termo de Posse a ser lavrado em livro
próprio, declarou, sob as penas da lei, que atende aos requisitos estabelecidos na 
Resolução CNSP 330/15, bem como estar totalmente desimpedido, nos termos
do Art. 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, e em especial não
estar impedido por lei de exercer a administração da Cia. e nem condenado ou
sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces-
so a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con-
sumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) A ratificação da composição do Conselho 
de Administração da Cia.. O acionista ratifica a composição do Conselho de Ad-
ministração da Cia., com mandato unificado de 3 anos, contados a partir de 1º de
abril de 2015, conforme Ata da AGE da Cia. realizada em 1º/04/2015, que será
composto por: (a) Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, enge-
nheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF 005.153.267-04, com escritório
na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, ; (b) Bruno Augusto Sacchi
Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1 IFP/RJ, CPF/MF
034.032.377-96, com escritório na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/
RJ; e (c) Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI
11.568.592-7 IFP/RJ, CPF/MF 056.577.087-09 e com escritório na Av. Bartolo-
meu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, (v) O crédito da Cia. em favor do acionista
de juros sobre capital próprio, apurado no terceiro trimestre de 2017. Resolve o
acionista aprovar o crédito nesta data, devido pela Cia. em favor deste, de juros
sobre capital próprio, apurado com relação ao terceiro trimestre de 2017, no mon-
tante total bruto de R$ 4.653.000,00, tendo sido tal apuração realizada com obser-
vância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 
9.249/1995. Resolve ainda o acionista autorizar os diretores da Cia. a tomarem
todas as providências necessárias para o registro do referido crédito de juros so-
bre capital próprio, ratificando, desde já, todos os atos praticados neste sentido.
(vi) A reforma do caput do art. 21 do Estatuto Social da Cia., bem como a inclusão 
dos §s primeiro e segundo. Resolve ainda o acionista: (i) alterar a periodicidade
das reuniões do Conselho de Administração da Cia.; e (ii) permitir a participação
dos Conselheiros da Cia., por conferência telefônica ou videoconferência, nas
respectivas reuniões do Conselho de Administração da Cia., passando o Art. 21
do Estatuto Social da Cia. a vigorar com a seguinte redação: “Art. 21 - O Con-
selho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente
ou pela maioria de seus membros. As reuniões serão convocadas, por escrito,
admitida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias,
podendo realizar-se independentemente de convocação escrita quando houver
comparecimento de todos os seus membros. As deliberações do Conselho se-
rão tomadas por maioria simples de voto, observado o quórum de instalação de
mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações
destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas no Registro de
Comércio e publicadas. § 1º – Os membros do Conselho poderão, ainda, partici-
par de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, 
ou outro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados
presentes à reunião. § 2º – Os membros do Conselho de Administração que par-
ticipem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima deverão confirmar seus
votos através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente ou, em sua
ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile
ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração,
o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, 
ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do(s)
referido(s) membro(s).” (vii) A consolidação do Estatuto Social. Face às delibera-
ções tomadas nesta Assembleia, o acionista decidiu consolidar o Estatuto Social
da Cia., que como Anexo I é parte integrante desta ata e que será arquivada
perante a pertinente Junta Comercial, ficando, porém, dispensada a sua publi-
cação. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
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havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Ber-
nardo de Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participa-
ções S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Certificamos 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 29/09/2017. Ju-
cerja reg. 3107267 em 26/10/2017. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social da Austral Resseguradora S.A. - Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede 
e Duração - Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e 
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 
2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retrocessão 
em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em todo 
o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou acionista de 
outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Av. Bartolomeu Mitre 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de 
representação, observadas as disposições legais aplicáveis. Art. 4 - A Cia. terá 
duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - do Capital Social - Art. 5 - O capital 
social é de R$ 220.178.542,57, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
211.100.409 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - A Cia. pode-
rá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo 
aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite 
permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totali-
dade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § 3º - A Cia. é 
proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Cia., dessa 
natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direi-
to a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais, sendo vedada a emissão 
de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - da Assembléia Geral - Art. 7 - A Assem-
bléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia., reunir-se-á na sede social: (a) Or-
dinariamente, até 31 de março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas e 
demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do con-
selho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os adminis-
tradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre 
outras matérias de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembléia Geral será 
convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Administra-
ção, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o 
que dispõe a legislação aplicável. § 1º - A convocação far-se-á mediante anúncio 
publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assem-
bléia Geral, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação 
da matéria. § 2º - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser feita 
com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primei-
ro anúncio. Não se realizando a Assembléia Geral, será publicado novo anúncio, 
de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § 3º - Independen-
temente das formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima, será consi-
derada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 
9 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s) 
que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Cia. e, em segunda con-
vocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembléia Geral será presidida por 
qualquer dos Diretores em exercício da Cia., que convidará qualquer dos presen-
tes à Assembléia Geral para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas pode-
rão fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador constituído há 
menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. § Único 
- A prova da representação deverá ser depositada na sede da Cia. até o momento 
da abertura dos trabalhos da Assembléia. Art. 12 - A Assembléia Geral tem pode-
res para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as reso-
luções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os 
acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja compe-
tência para deliberação seja das Assembléias Gerais dos Acionistas, conforme 
determinado pela Lei 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tem-
pos (“Lei das S.A’s”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos casos espe-
ciais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no § único abaixo, as deci-
sões das Assembléias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria simples 
dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das seguintes maté-
rias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que representem, pelo menos, 
70% do capital social da Cia.: (i) o aumento do capital social da Cia. (exceto para 
capitalização de reservas ou conforme exigido pela legislação aplicável), redução 
do capital social da Cia., permuta de ações de qualquer natureza, resgate ou re-
compra de ações, para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, emis-
são ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia., sejam ou não conversíveis 
em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão de ações preferen-
ciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou opções de subscri-
ção; (ii) a aprovação da emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de qual-
quer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorporação 
ou reorganização da Cia. em ou com outra sociedade, transformação em um novo 
tipo societário ou outra forma de reorganização societária; (v) a aquisição, a alie-
nação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o res-
gate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim. como qualquer altera-
ção na estrutura de capital da Cia.; (vii) o requerimento de falência ou a 
apresentação do pedido de recuperação judicial em nome da Cia.; (viii) a liquida-
ção e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qualquer cessão em benefício de 
qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou 
prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas 
relativas estritamente ao curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividen-
dos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e 
planos de compensação para os executivos da Cia.; (xiii) a eleição e destituição 
de auditores independentes; (xiv) aprovação de transações de afiliadas ou de 
empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido pela Cia.; 
(xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Cia. (“Parte Signifi-
cativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do lucro da Cia.), inclusi-
ve contratos com clientes ou fornecedores e direitos de propriedade intelectual; 
(xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos valores 
excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modificação dos 
objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, 
que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro 
próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. 4º - da Administra-
ção - Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Cia. compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um 
mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à Assembléia Geral fixar a 
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. § 2º - 
Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de ter-
mo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II – Conse-
lho de Administração Art. 16 - O Conselho de Administração será composto por no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas e 
por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 anos, permitida a reelei-
ção. § Único – Os conselheiros poderão ser ou não residentes no País. Os Con-
selheiros não residentes constituirão procuradores residentes no Brasil, conforme 
determinado pelo art. 146, § 2º, da Lei das S.A’s. Art. 17 - O Conselho de Adminis-
tração elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice-Presidente. As 
reuniões do Conselho de Administração serão presididas por qualquer dos mem-
bros do Conselho de Administração, que convidará qualquer um dos presentes à 
reunião do Conselho de Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os 
Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de 
posse no Livro de Atas do Conselho de Administração e após apresentarem a 
documentação exigida por Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas 
funções até que seus substitutos sejam empossados. Art. 19 - No caso de impe-
dimento ou ausência de qualquer membro do Conselho por mais de 30 dias, os 
demais conselheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou ausente. 
O substituto exercerá as funções em caráter temporário, até a cessação do impe-
dimento ou ausência ou realização da Assembléia Geral dos Acionistas que for 
convocada para deliberar a respeito. § Único – Fica estabelecido que o Vice-Pre-
sidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente do Conselho de 
Administração em suas ausências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os car-
gos no Conselho de Administração serão exercidos independentemente de qual-
quer remuneração. Art. 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que 
convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões 
serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, com an-
tecedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se independentemente de convo-
cação escrita quando houver comparecimento de todos os seus membros. As 
deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, observado 
o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que 
contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão ar-
quivadas no Registro de Comércio e publicadas. § 1º - Os membros do Conselho 
poderão, ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência telefôni-
ca ou videoconferência, ou outro meio similar que permita participação à distân-
cia, sendo considerados presentes à reunião. § 2º - Os membros do Conselho de 
Administração que participem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima 
deverão confirmar seus votos através de declaração por escrito encaminhada ao 
Presidente ou, em sua ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção por carta, fac-símile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez 
recebida a declaração, o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração, conforme o caso, ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da 
reunião em nome do(s) referido(s) membro(s). Art. 22 - O Conselho de Adminis-
tração terá por objeto: (i) fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos ne-
gócios da Cia., aprovando planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de 
custeio anuais; (ii) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessário, 
a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atri-
buições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os li-
vros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em 
vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de 
Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercí-
cio; (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as que implicarem modifica-
ções do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo 
permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obriga-
ções de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e 
destituir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não re-
guladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos. Seção III – Di-
retoria Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta 
por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor 
Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica. § 1º - Em suas 
ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substituídos de acor-
do com a indicação da Assembléia Geral. § 2º - Em caso de vacância do cargo de 
Diretor, será imediatamente convocada Assembléia Geral para eleição do substi-
tuto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigido por este Esta-
tuto Social. § 3º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer 
dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência 
com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum 
de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § 1º - A convoca-
ção de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada quando presentes, 
à respectiva reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações da Diretoria serão 
tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião e serão 
lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas 
ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria é o órgão de admi-
nistração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas 
definidas pela Assembléia Geral, bem como a representação da Cia.. Art. 26 - 
Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as seguintes atribui-
ções: (a) implementar os planos e programas previstos para a Cia., conforme 
definidos em Assembléia Geral; (b) executar a política comercial, técnica, adminis-
trativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios e orçamentos 
da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e 
plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembléia Geral; 
(e) preparar e submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os documentos 
exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa admi-
nistração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir 

e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembléia Geral. 
Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto Social e/ou 
na legislação aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser responsável pelo 
relacionamento institucional com o mercado e, em especial, atender questiona-
mentos, explicações e justificativas acerca de suas operações aos órgãos fiscali-
zadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e implementação 
dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da empresa, visando 
assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformidade; (iii) definir as po-
líticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execução dos respec-
tivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, visando 
otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa; (iv) identificar 
oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investi-
mentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como intuito garantir o re-
torno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos objetivos da empre-
sa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da empresa, visando 
conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação 
de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de 
altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as negociações 
para aquisições, fusões, associações e outra operações com outras empresas, 
visando ao crescimento e consolidação dos negócios; (vii) reportar aos membros 
do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.; (viii) ser respon-
sável pela implementação da política de subscrição de riscos, pelo desenvolvi-
mento de negócios e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e formular polí-
ticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desenvolvimento e 
crescimento sustentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais de distribui-
ção, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, órgãos governa-
mentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando identificar oportuni-
dades e necessidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde pretende operar, 
através de benchmarking de produtos da concorrência; e (xii) manter relaciona-
mento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resseguro com o intuito 
de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e facultativos; e (b) ao 
Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do caixa da Cia., reali-
zação de investimentos e administração de recursos; (ii) gerenciar, controlar e 
manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em ativos de renta-
bilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vigor; (iii) acompa-
nhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através de indicadores 
de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Diretores; (iv) geren-
ciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, provendo os re-
cursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa; (v) primar 
pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de Seguros Pri-
vados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles que possibi-
litem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes. Art. 28 - A representação 
ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante repartições públicas fede-
rais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas 
operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da 
Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos. § 1º - Os atos que im-
pliquem em responsabilidade ou obrigações para a Cia. somente produzirão efei-
tos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados os limites previstos neste 
Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. § 2º - As procurações serão ou-
torgadas em nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2 Diretores, deven-
do ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou opera-
ções que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato 
ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 29 - É vedado aos 
Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem como prati-
car atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras 
garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social. Cap. 5º - 
do Conselho Fiscal - Art. 30 - A Cia. terá um conselho fiscal integrado por 3 mem-
bros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições pre-
vistas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho fiscal não será permanente, 
sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 
161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funcionamento do conselho fiscal poderá 
ser formulado em qualquer Assembléia, ainda que a matéria não conste do edital 
de convocação. § 3º - A Assembléia que receber pedido de funcionamento do 
conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a 
remuneração. § 4º - Cada período de funcionamento do conselho fiscal terminará 
na data da primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação. Cap. 6º - 
do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição Art. 31 - O exercício social ini-
ciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do 
mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais demons-
trativos exigidos por lei. Art. 32 – Os acionistas têm direito de receber, como divi-
dendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercí-
cio, ajustado nos termos da Lei das S.A’s. § 1º - A Cia. poderá, por deliberação da 
Assembléia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, tri-
mestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações 
financeiras intercalares, observados os limites legais. § 2º - A Cia. poderá, por 
deliberação da Assembléia Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral. Art. 33 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no 
prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do 
mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º - Dis-
solução e Liquidação - Art. 34 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei, ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da li-
quidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o 
período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas re-
munerações. Cap. 8º - Lei Aplicável - Art. 35 - Este Estatuto Social será regido por 
e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
29/09/2017, às 15h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia”), localizada 
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon. 2. Convocação e Presença: Dis-
pensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a presença da to-
talidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, conforme 
o disposto no Art. 21 do Estatuto Social da Cia. 3. Composição da Mesa: Sr. 
Alessandro Monteiro Morgado Horta – Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves 
Campos – Secretário. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente deste Conselho de Administração. 5. Delibera-
ções: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, 
sem quaisquer restrições, elegem para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração o Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, en-
genheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF 005.153.267-04 e, para o 
cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, 
CPF/MF 034.032.377-96, ambos com escritório na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida e achada 
conforme, tendo sido assinada por todos. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro Mor-
gado Horta – Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos – Secretário. 
Conselheiros presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba e Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho. RJ, 29/09/2017. Jucer-
ja reg. 3114459 em 13/11/2017. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária.   1. Data, Hora e Local: Aos 29/12/2017, 
às 11h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Barto-
lomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ.  2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% 
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da  6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia..  
3. Mesa:  Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo de 
Gonçalves Campos  4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da 
ata em forma de sumário; (ii) o crédito da Cia. em favor do acionista de juros sobre 
capital próprio, apurado no quarto trimestre de 2017; (iii) o aumento do capital 
social da Cia.; (iv) a reforma do caput do art. 5º do seu Estatuto Social; (v) O pa-
gamento do crédito remanescente de juros sobre capital próprio da Cia. em favor 
do acionista; e (vi) a consolidação do Estatuto Social da Cia..  5. Deliberações: 
Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem 
quaisquer restrições:  (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista apro-
vou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da  
6.404/76.  (ii) O crédito da Cia. em favor do acionista de juros sobre capital próprio, 
apurado no quarto trimestre de 2017. Resolve o acionista aprovar o crédito nesta 
data, devido pela Cia. em favor deste, de juros sobre capital próprio, apurado com 
relação ao quarto trimestre de 2017, no montante total bruto de R$4.728.000,00, 
tendo sido tal apuração realizada com observância a todas as disposições legais 
aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolve ainda o acio-
nista autorizar os diretores da Cia. a tomarem todas as providências necessárias 
para o registro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde 
já, todos os atos praticados neste sentido.  (iii) O Aumento do capital social da 
Cia.. Considerando que o atual capital social da Cia. de R$220.178.542,57 encon-
tra-se totalmente integralizado nesta data, o acionista decide aumentar o capital 
social da Cia. no montante de R$14.289.447,06, com a emissão de 11.340.831 
novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço uni-
tário de emissão de R$ 1,26, definido com base no inciso II, § 1º do Art. 170 
da Lei das S.A. Assim, o capital social da Cia. passa de R$220.178.542,57 para 
R$234.467.989,63 passando o número de ações ordinárias de 211.100.409 para 
222.441.240 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.   Estando 
presente à Assembleia o acionista representante de 100% do capital social da 
Cia., foi dispensado o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência 
previsto no caput do art. 171 da Lei das S.A.  Passou-se então à subscrição das 
novas ações, as quais são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas pela 
única acionista Austral Participações S.A., mediante a capitalização do crédito de 
juros sobre capital próprio da Cia. devido a esta, conforme declarado nas Assem-
bleias Gerais da Cia. realizadas em 31/03/2017, 30/06/2017, 29/09/2017 e na pre-
sente data, no valor de R$14.289.447,06, tudo conforme se verifica no Boletim de 
Subscrição arquivado na Sede da Cia. e que constitui o Anexo I da presente ata.  
Aprovado o aumento de capital pelo acionista representante de 100% do capital 
social da Cia., o Sr. Presidente declarou formalmente concretizado o aumento de 
capital mediante a emissão das novas ações ordinárias.  (iv) A reforma do caput 
do art. 5º do Estatuto Social da Cia.. Em consequência da aprovação do aumento 
de capital e da emissão das novas ações ordinárias, foi aprovada a reforma do 
caput do art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passará a vigorar com a seguinte 
redação:  “Art. 5 - O capital social é de R$234.467.989,63, totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 222.441.240 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal.”  (v) O pagamento do crédito remanescente de juros sobre capital pró-
prio da Cia. em favor do acionista. Após a deliberação, aprovação e efetivação 
do aumento do capital social da Cia., conforme descrito no item (iii) acima, em 
razão da capitalização parcial do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. 
pelo acionista citado acima (i.e., dos juros sobre capital próprio declarados nos 
termos das Assembleias Gerais da Cia. realizadas em 31/03/2017, 30/06/2017, 
29/09/2017 e na presente data), apurou-se o valor total de R$1.952.352,94 a título 
de crédito remanescente de juros sobre capital próprio da Cia., devido por esta 
ao acionista Austral Participações S.A.  Assim sendo, o acionista representante 
da totalidade do capital social da Cia. reconheceu o referido crédito remanes-
cente de juros sobre capital próprio da Cia. no montante de R$1.952.352,94, ten-
do determinado o pagamento deste pela Cia. ao respectivo acionista em até 60 
dias, contados a partir da presente data.  (vi) A consolidação do Estatuto Social. 
Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acionista decidiu consolidar 
o Estatuto Social da Cia., que como Anexo II é parte integrante desta ata.  6. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo 
a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernardo de 
Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A., 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 29/12/2017. Jucer-
ja reg. 3149164 em 30/01/2018. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social da Austral Resseguradora S.A. Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede 
e Duração  Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e 

reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.  
Art. 2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retroces-
são em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em 
todo o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou acionista 
de outras sociedades.  Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Av. Bartolomeu Mitre nº 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios 
de representação, observadas as disposições legais aplicáveis.  Art. 4 - A Cia. terá 
duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - do Capital Social. Art. 5 - O capital 
social é de R$234.467.989,63, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
222.441.240 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.  § 1º - A Cia. pode-
rá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo 
aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite 
permitido em lei.   § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na tota-
lidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas.  § 3º - A Cia. é 
proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Cia., dessa 
natureza, em circulação.  Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direi-
to a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais, sendo vedada a emissão 
de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - da Assembléia Geral. Art. 7 - A Assem-
bléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia., reunir-se-á na sede social:  (a) 
Ordinariamente, até 31 de março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas 
e demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do 
conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a desti-
nação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os 
administradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar 
sobre outras matérias de sua competência, definidas em lei; e  (b) Extraordinaria-
mente, sempre que os interesses sociais o exigirem.  Art. 8 - A Assembléia Geral 
será convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Adminis-
tração, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com 
o que dispõe a legislação aplicável.  § 1º - A convocação far-se-á mediante anún-
cio publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da 
Assembléia Geral, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a 
indicação da matéria. § 2º - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá 
ser feita com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação 
do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembléia Geral, será publicado novo 
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § 3º - In-
dependentemente das formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima, 
será considerada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acio-
nistas. Art. 9 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com 
acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Cia. e, em 
segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembléia Geral será 
presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Cia., que convidará qualquer 
dos presentes à Assembléia Geral para secretariar os trabalhos.  Art. 11 - Os 
acionistas poderão fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador 
constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advo-
gado. § Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede da Cia. 
até o momento da abertura dos trabalhos da Assembléia. Art. 12 - A Assembléia 
Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo tomar 
todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 
13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja 
competência para deliberação seja das Assembléias Gerais dos Acionistas, con-
forme determinado pela Lei 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos 
em tempos (“Lei das S.A’s”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos ca-
sos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no § único abaixo, 
as decisões das Assembléias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria 
simples dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das seguin-
tes matérias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que representem, pelo 
menos, 70% do capital social da Cia.: (i) o aumento do capital social da Cia. (ex-
ceto para capitalização de reservas ou conforme exigido pela legislação aplicá-
vel), redução do capital social da Cia., permuta de ações de qualquer natureza, 
resgate ou recompra de ações, para cancelamento ou para manutenção em te-
souraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia., sejam ou 
não conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão 
de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou 
opções de subscrição; (ii) a aprovação da emissão de partes beneficiárias; (iii) a 
alteração de qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolida-
ção, incorporação ou reorganização da Cia. em ou com outra sociedade, transfor-
mação em um novo tipo societário ou outra forma de reorganização societária;  (v) 
a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens 
imóveis;  (vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim. como 
qualquer alteração na estrutura de capital da Cia.; (vii) o requerimento de falência 
ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em nome da Cia.;  (viii) a li-
quidação e a dissolução da Cia.;  (ix) a realização de qualquer cessão em benefí-
cio de qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da mesma;  (x) a outorga 
e/ou prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias, com exceção da-
quelas relativas estritamente ao curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de 
dividendos da Cia.;  (xii) a aprovação de qualquer plano de opção de compra de 
ações e planos de compensação para os executivos da Cia.;  (xiii) a eleição e 
destituição de auditores independentes;  (xiv) aprovação de transações de afilia-
das ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido 
pela Cia.;  (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Cia. (“Par-
te Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do lucro da Cia.), 
inclusive contratos com clientes ou fornecedores e direitos de propriedade intelec-
tual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos va-
lores excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modifica-
ção dos objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão 
de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em 
livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. 4º - da Admi-
nistração - Seção I - Normas Gerais Art. 15 - A administração da Cia. compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um 
mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos.  § 1º - Cabe à Assembléia Geral fixar 
a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.   § 2º 
- Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de 
termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II – Con-
selho de Administração - Art. 16 - O Conselho de Administração será composto 
por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembléia Geral de Acio-
nistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 anos, permitida 
a reeleição.  § Único – Os conselheiros poderão ser ou não residentes no País. Os 
Conselheiros não residentes constituirão procuradores residentes no Brasil, con-
forme determinado pelo art. 146, § 2º, da Lei das S.A’s.  Art. 17 - O Conselho de 
Administração elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice-Presi-
dente. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por qualquer 
dos membros do Conselho de Administração, que convidará qualquer um dos 
presentes à reunião do Conselho de Administração para secretariar os trabalhos.  
Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura 
de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração e após apre-
sentarem a documentação exigida por Lei, permanecendo no exercício de suas 
respectivas funções até que seus substitutos sejam empossados.  Art. 19 - No 
caso de impedimento ou ausência de qualquer membro do Conselho por mais de 
30 dias, os demais conselheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou 
ausente. O substituto exercerá as funções em caráter temporário, até a cessação 
do impedimento ou ausência ou realização da Assembléia Geral dos Acionistas 
que for convocada para deliberar a respeito.  § Único – Fica estabelecido que o 
Vice-Presidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente do Con-
selho de Administração em suas ausências ou impedimentos ocasionais.  Art. 20 
- Os cargos no Conselho de Administração serão exercidos independentemente 
de qualquer remuneração.   Art. 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á 
sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As 
reuniões serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, 
com antecedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se independentemente de 
convocação escrita quando houver comparecimento de todos os seus membros. 
As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, obser-
vado o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas 
que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão 
arquivadas no Registro de Comércio e publicadas. § 1º - Os membros do Conse-
lho poderão, ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência tele-
fônica ou videoconferência, ou outro meio similar que permita participação à dis-
tância, sendo considerados presentes à reunião.  § 2º - Os membros do Conselho 
de Administração que participem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima 
deverão confirmar seus votos através de declaração por escrito encaminhada ao 
Presidente ou, em sua ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção por carta, fac-símile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez 
recebida a declaração, o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração, conforme o caso, ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da 
reunião em nome do(s) referido(s) membro(s).  Art. 22 - O Conselho de Adminis-
tração terá por objeto: (i) fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos ne-
gócios da Cia., aprovando planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de 
custeio anuais; (ii) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessário, 
a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atri-
buições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os li-
vros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em 
vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de 
Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercí-
cio; (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as que implicarem modifica-
ções do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo 
permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obriga-
ções de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e 
destituir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não re-
guladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos. Seção III – Di-
retoria Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta 
por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor 
Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica.  § 1º - Em suas 
ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substituídos de acor-
do com a indicação da Assembléia Geral.  § 2º - Em caso de vacância do cargo 
de Diretor, será imediatamente convocada Assembléia Geral para eleição do 
substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigido por este 
Estatuto Social.  § 3º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de 
seus sucessores.  Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por 
qualquer dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspon-
dência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O 
quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício.  § 1º - A 
convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada quando 
presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores.  § 2º - As deliberações da 
Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à 
reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, 
devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes.  Art. 25 - A Diretoria é o 
órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e as 
diretrizes básicas definidas pela Assembléia Geral, bem como a representação da 
Cia..  Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as se-
guintes atribuições:  (a) implementar os planos e programas previstos para a Cia., 
conforme definidos em Assembléia Geral;  (b) executar a política comercial, técni-
ca, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios e 
orçamentos da Cia.;  (c) admitir e demitir empregados;  (d) executar os orçamen-
tos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assem-
bléia Geral;   (e) preparar e submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os 
documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários 
à boa administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e  
(f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assem-
bléia Geral.  Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto 
Social e/ou na legislação aplicável compete:  (a) ao Diretor Presidente: (i) ser 
responsável pelo relacionamento institucional com o mercado e, em especial, 
atender questionamentos, explicações e justificativas acerca de suas operações 
aos órgãos fiscalizadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e 
implementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da 
empresa, visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformida-
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de; (iii) definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a 
execução dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das 
equipes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empre-
sa; (iv) identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações so-
bre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como in-
tuito garantir o retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos 
objetivos da empresa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da em-
presa, visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir 
a consolidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da 
qualidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar 
as negociações para aquisições, fusões, associações e outra operações com ou-
tras empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios; (vii) reportar 
aos membros do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.; 
(viii) ser responsável pela implementação da política de subscrição de riscos, pelo 
desenvolvimento de negócios e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e
formular políticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desen-
volvimento e crescimento sustentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais
de distribuição, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, ór-
gãos governamentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando iden-
tificar oportunidades e necessidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde
pretende operar, através de benchmarking de produtos da concorrência; e (xii)
manter relacionamento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resse-
guro com o intuito de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e fa-
cultativos; e (b) ao Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do
caixa da Cia., realização de investimentos e administração de recursos; (ii) geren-
ciar, controlar e manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em
ativos de rentabilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vi-
gor; (iii) acompanhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através 
de indicadores de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Direto-
res; (iv) gerenciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, pro-
vendo os recursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa;
(v) primar pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de
Seguros Privados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles
que possibilitem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes.  Art. 28 - A
representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante repartições
públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscaliza-
dores de suas operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1
procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos.  § 1º –
Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Cia. somente
produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em
conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados os limites
previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima.  § 2º - As procu-
rações serão outorgadas em nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2
Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os
atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O
mandato ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado.  Art. 29 - É ve-
dado aos Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem
como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fian-
ças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo
social. Cap. 5º - do Conselho Fiscal - Art. 30 - A Cia. terá um conselho fiscal in-
tegrado por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competi-
rão as atribuições previstas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho fiscal
não será permanente, sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acio-
nistas nos termos do art. 161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funcionamen-
to do conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembléia, ainda que
a matéria não conste do edital de convocação. § 3º - A Assembléia que receber
pedido de funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os
seus membros e fixar-lhes a remuneração. § 4º - Cada período de funciona-
mento do conselho fiscal terminará na data da primeira Assembléia Geral Ordi-
nária após a sua instalação. Cap. 6º - do Exercício Social, dos Lucros e sua
Distribuição - Art. 31 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada
ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão le-
vantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 32
– Os acionistas têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, par-
cela equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei 
das S.A’s. § 1º - A Cia. poderá, por deliberação da Assembléia Geral, levantar
demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e 
distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras intercalares, ob-
servados os limites legais.  § 2º - A Cia. poderá, por deliberação da Assembléia
Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou re-
servas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 33 - Salvo 
a deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 90 dias
da data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício social em
cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º - Dissolução e Liquidação - Art.
34 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação 
da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liqui-
dante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o período da liquidação,
elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Cap. 8º
- Lei Aplicável - Art. 35 - Este Estatuto Social será regido por e interpretado de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, Hora e Local: Aos 30/06/2016,
às 14h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Avenida
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia. 3.
Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado Secretário: Sr. Bernardo de Gon-
çalves Campos 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata
em forma de sumário; e (ii) o crédito da Cia em favor do acionista de juros sobre
capital próprio, apurado no segundo trimestre de 2016. 5. Deliberações: Todas as 
deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer 
restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavra-
tura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. 
(ii) O crédito da Cia. em favor do acionista de juros sobre capital próprio, apurado
no segundo trimestre de 2016. Resolve o acionista aprovar o crédito nesta data,
devido pela Cia em favor deste, de juros sobre capital próprio, apurado com rela-
ção ao segundo trimestre de 2016, no montante total bruto de R$ 4.966.000,00,
tendo sido tal apuração realizada com observância a todas as disposições legais
aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolve ainda o acio-
nista autorizar os diretores da Cia a tomarem todas as providências necessárias
para o registro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde 
já, todos os atos praticados neste sentido, sendo certo que o referido crédito po-
derá ser pago ao acionista ou incorporado ao capital social da Cia. durante o exer-
cício de 2016, conforme for estipulado pelo acionista em futura Assembleia Geral. 
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo
a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente; e Sr. Bernardo de
Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A.,
representado nos termos do seu Estatuto Social. RJ, 30/06/2016. Jucerja reg.
2931660 em 28/07/2016. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/09/2016,
às 14h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia”), localizada na Av. Barto-
lomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do
capital social da Cia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia. 3.
Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo de Gon-
çalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata 
em forma de sumário; e (ii) o crédito da Cia em favor do acionista de juros sobre
capital próprio, apurado no terceiro trimestre de 2016. 5. Deliberações: Todas as
deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer 
restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavra-
tura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. 
(ii) O crédito da Cia em favor do acionista de juros sobre capital próprio, apurado
no terceiro trimestre de 2016. Resolve o acionista aprovar o crédito nesta data, de-
vido pela Cia em favor deste, de juros sobre capital próprio, apurado com relação
ao terceiro trimestre de 2016, no montante total bruto de R$ 5.115.000,00, tendo
sido tal apuração realizada com observância a todas as disposições legais apli-
cáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolve ainda o acionista
autorizar os diretores da Cia a tomarem todas as providências necessárias para
o registro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde já,
todos os atos praticados neste sentido, sendo certo que o referido crédito poderá
ser pago ao acionista ou incorporado ao capital social da Cia durante o exercício
de 2016, conforme for estipulado pelo acionista em futura AGE. 6. Encerramen-
to, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves
Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A., representa-
do nos termos do seu Estatuto Social. RJ, 30/09/2016. Jucerja reg. 2960264 em
13/10/2016. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 28/12/2016, 
às 11h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Avenida
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ,.2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia..
3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo de
Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da
ata em forma de sumário; (ii) a alteração do jornal de grande circulação para fins
das publicações legais da Cia.; (iii) o crédito da Cia. em favor do acionista de juros 
sobre capital próprio, apurado no quarto trimestre de 2016; e (iv) o pagamento do
crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista, apurado exercí-
cio de 2016. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, 
sem quaisquer restrições, pelo acionista da Cia.: (i) A lavratura da ata em forma
de sumário. O acionista aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário,
conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) A alteração do jornal de grande circu-
lação para fins das publicações legais da Cia.. O acionista aprovou, em razão da
extinção do Diário Mercantil, cuja última publicação ocorreu em 29 de abril do ano 
corrente, pela alteração do jornal de grande circulação, onde a Cia. habitualmente 
fazia suas publicações legais, para o Jornal Monitor Mercantil. Assim sendo, os
acionistas ratificaram todas as publicações legais da Cia. realizadas a partir da
referida data no Jornal Monitor Mercantil. (iii) O crédito da Cia. em favor do acio-
nista de juros sobre capital próprio, apurado no quarto trimestre de 2016. Resolve 
o acionista aprovar o crédito nesta data, devido pela Cia. em favor deste, de juros 
sobre capital próprio, apurado com relação ao quarto trimestre de 2016, no mon-
tante total bruto de R$ 5.208.000,00, tendo sido tal apuração realizada com obser-
vância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 
9.249/1995. Resolve ainda o acionista autorizar os diretores da Cia. a tomarem to-
das as providências necessárias para o registro do referido crédito de juros sobre
capital próprio, ratificando, desde já, todos os atos praticados neste sentido. (iv) O 
pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista,
apurado no exercício de 2016. Resolve o acionista aprovar o pagamento do crédi-
to devido pela Cia. em favor deste, a título de juros sobre capital próprio, apurado 
no exercício de 2016 e conforme declarados nos termos das Assembleias Gerais 
da Cia. realizadas em 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 e na presente data, 
no montante total de R$ 17.140.250,00. Resolve ainda o acionista autorizar os 
diretores da Cia. a tomarem todas as providências necessárias para que o paga-
mento do referido crédito seja realizado em até 60 dias a contar da presente data. 
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo
a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernardo de

Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A., 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 28/12/2016. Jucer-
ja reg. 2998116 em 19/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Ao 1º/04/2015, 
às 9h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia..”), na Rua Humaitá, 275, 7º, 
parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia., 
observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem 
como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa: Presiden-
te: Sr. Michel Cukierman. Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Or-
dem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; 
(ii) a reeleição dos Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado
Horta e Bruno Augusto Sacchi Zaremba, aos cargos de membros do Conselho de 
Administração da Cia.; (iii) a ratificação da composição do Conselho de Adminis-
tração da Cia.; (iv) a reforma do caput do Art. 23 e do Art. 27 do Estatuto Social da 
Cia.; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as
deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem quais-
quer restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprovou a
lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130, § 1º da Lei
6.404/76. (ii) A reeleição dos Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro
Morgado Horta e Bruno Augusto Sacchi Zaremba, aos cargos de membros do
Conselho de Administração da Cia.. O acionista aprovou a reeleição dos Srs.
Gilberto Sayão Da Silva, brasileiro, casado, empresário, CI 04.625.996-6, IFP/RJ, 
CPF 016.792.777-90; Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, en-
genheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04; e Bruno Augus-
to Sacchi Zaremba, brasileiro, casado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 
034.032.377-96, todos com escritório no RJ/RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 
6º, parte, Leblon, para ocuparem os cargos de membros do Conselho de Adminis-
tração da Cia., todos com mandato unificado de 3 anos, contado a partir da pre-
sente data. Os Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta
e Bruno Augusto Sacchi Zaremba, ora eleitos, que assinarão os Termos de Posse 
a serem lavrados em livro próprio após a homologação pela SUSEP, declaram,
sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução
CNSP 136/05, e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou se 
encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as rela-
ções de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o Art. 147 da Lei
das S.A.. (iii) A ratificação da composição do Conselho de Administração da Cia..
O acionista ratificou a composição do Conselho de Administração da Cia., com
mandato unificado de 3 anos, contado a partir desta data, a ser composto pelos
Srs. (i) Gilberto Sayão Da Silva, brasileiro, casado, empresário, CI 04.625.996-6,
IFP/RJ, CPF 016.792.777-90; (ii) Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro,
casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04; e (iii) 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, casado, economista, CI 08.423.755-1, 
IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 034.032.377-96. (iv) A reforma do caput do Art. 23 e do
Art. 27 do Estatuto Social da Cia., para alterar a composição da Diretoria da Cia.
e as atribuições dos Diretores, os quais passarão a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta
por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor
Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica.” “Art. 27 - Sem
prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto Social e/ou na legislação
aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser responsável pelo relaciona-
mento institucional com o mercado e, em especial, atender questionamentos, ex-
plicações e justificativas acerca de suas operações aos órgãos fiscalizadores da
atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e implementação dos planos
estratégicos e operacionais, em todas as áreas da empresa, visando assegurar o 
seu desenvolvimento, crescimento e conformidade; (iii) definir as políticas e obje-
tivos específicos de cada área, coordenando a execução dos respectivos planos
de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, visando otimizar os es-
forços para a consecução dos objetivos da empresa; (iv) identificar oportunidades, 
avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desen-
volvimento de novos negócios, tendo como intuito garantir o retorno adequado
aos acionistas e resguardar a segurança dos objetivos da empresa; (v) conduzir
os processos de mudanças na cultura da empresa, visando conquistar o engaja-
mento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura or-
ganizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de
desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as negociações para aquisições, 
fusões, associações e outra operações com outras empresas, visando ao cresci-
mento e consolidação dos negócios; (vii) reportar aos membros do Conselho de
Administração a evolução das operações da Cia.; (viii) ser responsável pela imple-
mentação da política de subscrição de riscos, pelo desenvolvimento de negócios
e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e formular políticas comerciais
adequadas para a atividade, primando pelo desenvolvimento e crescimento sus-
tentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais de distribuição, associações 
e entidades de classe, federações e sindicatos, órgãos governamentais, órgãos
reguladores e o mercado em geral, buscando identificar oportunidades e neces-
sidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde pretende operar, através de
benchmarking de produtos da concorrência; e (xii) manter relacionamento com
seguradoras, resseguradores e corretoras de resseguro com o intuito de estru-
turação dos contratos de resseguro automáticos e facultativos; e (b) ao Diretor
Financeiro: (i) ser responsável pela administração do caixa da Cia., realização
de investimentos e administração de recursos; (ii) gerenciar, controlar e manter
os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em ativos de rentabilidade
comprovada, obedecendo às normas e legislação em vigor; (iii) acompanhar e
controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através de indicadores de
desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Diretores; (iv) gerenciar
as atividades de contabilidade, informática e administrativa, provendo os recur-
sos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa; (v) primar
pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de Seguros
Privados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles que
possibilitem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes.” (v) Consolida-
ção do Estatuto Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acio-
nista decidiu consolidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo I é parte in-
tegrante desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata.
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Michel Cukierman - Presidente e Sr. 
Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Acionista presente: Austral Parti-
cipações S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Conse-
lheiros Reeleitos: Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta
e Bruno Augusto Sacchi Zaremba. Certificamos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. RJ, 01/04/2015, às 9h. Mesa: Michel Cukierman -
Presidente. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Jucerja reg. 2789518
em 17/07/2015. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social. Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede e Duração: Art. 1 - A Cia. tem a
denominação de Austral Resseguradora S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto
Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Cia. tem por objeto a explo-
ração de operações de resseguros e retrocessão em todos os ramos de seguro,
conforme definidos na legislação vigente, em todo o território nacional, podendo
participar como sócia ou acionista de outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e 
foro no RJ/RJ, na Rua Humaitá, 275, 7º, parte 1, Humaitá, podendo criar e extin-
guir filiais, agências ou escritórios de representação, observadas as disposições
legais aplicáveis. Art. 4 - A Cia. terá duração por tempo indeterminado. Cap. 2º -
Do Capital Social: Art. 5 - O capital social é de R$ 209.478.703,67, totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 202.675.339 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. § 1º - A Cia. poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais 
classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar pro-
porção com as demais, no limite permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser 
oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os 
acionistas. § 3º - A Cia. é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo
existir títulos da Cia., dessa natureza, em circulação. Art. 6º - Cada ação ordinária 
confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das Assembléias Ge-
rais, sendo vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - Da As-
sembléia Geral: Art. 7º - A Assembléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia.,
reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, até 31 de março de cada ano,
para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório
dos administradores e parecer do conselho fiscal, se o órgão estiver em funciona-
mento; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos; (iii) eleger os administradores e membros do conselho fiscal,
quando for o caso; e (iv) deliberar sobre outras matérias de sua competência,
definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Art. 8º - A Assembléia Geral será convocada por iniciativa de qualquer
dos membros do Conselho de Administração, do conselho fiscal, se em funciona-
mento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. §
1º- A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo,
contendo, além do local, data e hora da Assembléia Geral, a ordem do dia, e, no
caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria. § 2º - A primeira con-
vocação da Assembléia Geral deverá ser feita com 8 dias de antecedência, no
mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a
Assembléia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com
antecedência mínima de 5 dias. § 3º - Independentemente das formalidades pre-
vistas nos §§ 1º e 2º acima, será considerada regular a Assembléia Geral a que
comparecerem todos os acionistas. Art. 9º - A Assembléia Geral será instalada em 
primeira convocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 do capital 
votante da Cia. e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A
Assembléia Geral será presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Cia., 
que convidará qualquer dos presentes à Assembléia Geral para secretariar os
trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembléias
Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, adminis-
trador da Cia. ou advogado. § Único - A prova da representação deverá ser depo-
sitada na sede da Cia. até o momento da abertura dos trabalhos da Assembléia.
Art. 12 - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos 
à Cia., podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa
e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas e
quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja das Assembléias Ge-
rais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei 6404/1976, conforme alterada 
de tempos em tempos (“Lei das Sociedades por Ações”) ou pelo Estatuto Social.
Exceto com relação aos casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao
disposto no § único abaixo, as decisões das Assembléias Gerais de Acionistas
serão aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes. § Único - A apro-
vação de qualquer das seguintes matérias dependerá do voto afirmativo dos acio-
nistas que representem, pelo menos, 70% do capital social da Cia.: (i) o aumento
do capital social da Cia. (exceto para capitalização de reservas ou conforme exi-
gido pela legislação aplicável), redução do capital social da Cia., permuta de
ações de qualquer natureza, resgate ou recompra de ações, para cancelamento
ou para manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mo-
biliários da Cia., sejam ou não conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado 
a: a criação e a emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscri-
ção, opções de compra ou opções de subscrição; (ii) a aprovação da emissão de
partes beneficiárias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) 
a fusão, cisão, consolidação, incorporação ou reorganização da Cia. em ou com
outra sociedade, transformação em um novo tipo societário ou outra forma de re-
organização societária; (v) a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer
título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores 
mobiliários, assim. como qualquer alteração na estrutura de capital da Cia.; (vii) o
requerimento de falência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em 
nome da Cia.; (viii) a liquidação e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qual-
quer cessão em benefício de qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da
mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussó-
rias, com exceção daquelas relativas estritamente ao curso normal dos negócios; 
(xi) a distribuição de dividendos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de
opção de compra de ações e planos de compensação para os executivos da Cia.; 

(xiii) a eleição e destituição de auditores independentes; (xiv) aprovação de tran-
sações de afiliadas ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu
capital detido pela Cia.; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa
da Cia. (“Parte Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do
lucro da Cia.), inclusive contratos com clientes ou fornecedores e direitos de pro-
priedade intelectual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da So-
ciedade cujos valores excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e
(xvii) a modificação dos objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações to-
madas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presen-
tes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. 
Cap. Quarto - Da Administração: Seção I - Normas Gerais: Art. 15 - A administra-
ção da Cia. compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros 
serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à
Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administra-
ção e da Diretoria. § 2º - Os administradores serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação
aplicável. Seção II - Conselho de Administração: Art. 16 - O Conselho de Adminis-
tração será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela As-
sembléia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com manda-
to de 3 anos, permitida a reeleição. § Único - Os conselheiros poderão ser ou não 
residentes no País. Os Conselheiros não residentes constituirão procuradores
residentes no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § segundo, da Lei das
Sociedades por Ações. Art. 17 - O Conselho de Administração elegerá entre os
seus membros um Presidente e um Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de 
Administração serão presididas por qualquer dos membros do Conselho de Admi-
nistração, que convidará qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de
Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão in-
vestidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas 
do Conselho de Administração e após apresentarem a documentação exigida por 
Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas funções até que seus subs-
titutos sejam empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de
qualquer membro do Conselho por mais de 30 dias, os demais conselheiros indi-
carão o substituto do conselheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as
funções em caráter temporário, até a cessação do impedimento ou ausência ou
realização da Assembléia Geral dos Acionistas que for convocada para deliberar
a respeito. § Único - Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de
Administração substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas
ausências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Admi-
nistração serão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21
- O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria
de seus membros. As reuniões serão convocadas, por escrito, admitida a utiliza-
ção de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se 
independentemente de convocação escrita quando houver comparecimento de
todos os seus membros. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de voto, observado o quórum de instalação de mais da metade dos Con-
selheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efei-
tos perante terceiros, serão arquivadas no Registro de Comércio e publicadas. Art. 
22 - O Conselho de Administração terá por objeto: (i) fixar os objetivos, a política e 
a orientação geral dos negócios da Cia., aprovando planos de trabalho, orçamen-
tos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convocar a Assembléia Geral Ordiná-
ria e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da
Cia., fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre con-
tratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifes-
tar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as demonstra-
ções financeiras do exercício; (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as
que implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alie-
nação dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais e a prestação 
de garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) aci-
ma; (ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer 
matérias não reguladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos. 
Seção III - Diretoria: Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração,
será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presi-
dente, 1 Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica. §
1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substi-
tuídos de acordo com a indicação da Assembléia Geral. § 2º - Em caso de vacân-
cia do cargo de Diretor, será imediatamente convocada Assembléia Geral para
eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigi-
do por este Estatuto Social. § 3º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até 
a posse de seus sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convo-
cada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou
correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias
úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício.
§ 1º - A convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada
quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações 
da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes 
à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Direto-
ria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria
é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e
as diretrizes básicas definidas pela Assembléia Geral, bem como a representação 
da Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as
seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a
Cia., conforme definidos em Assembléia Geral; (b) executar a política comercial,
técnica, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios 
e orçamentos da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamen-
tos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assem-
bléia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os
documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários
à boa administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e
(f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assem-
bléia Geral. Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto
Social e/ou na legislação aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser res-
ponsável pelo relacionamento institucional com o mercado e, em especial, aten-
der questionamentos, explicações e justificativas acerca de suas operações aos
órgãos fiscalizadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e im-
plementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da em-
presa, visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformidade;
(iii) definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execu-
ção dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equi-
pes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa;
(iv) identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre
novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como intuito
garantir o retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos objeti-
vos da empresa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da empresa,
visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a con-
solidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qua-
lidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as
negociações para aquisições, fusões, associações e outra operações com outras
empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios; (vii) reportar aos 
membros do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.; (viii)
ser responsável pela implementação da política de subscrição de riscos, pelo
desenvolvimento de negócios e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e
formular políticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desen-
volvimento e crescimento sustentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais
de distribuição, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, ór-
gãos governamentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando iden-
tificar oportunidades e necessidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde
pretende operar, através de benchmarking de produtos da concorrência; e (xii)
manter relacionamento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resse-
guro com o intuito de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e fa-
cultativos; e (b) ao Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do
caixa da Cia., realização de investimentos e administração de recursos; (ii) geren-
ciar, controlar e manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em
ativos de rentabilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vi-
gor; (iii) acompanhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através 
de indicadores de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Direto-
res; (iv) gerenciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, pro-
vendo os recursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa;
(v) primar pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de
Seguros Privados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles
que possibilitem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes. Art. 28 - A re-
presentação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante repartições
públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscaliza-
dores de suas operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1
(um) procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos. § º 
- Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Cia. somente 
produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em
conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados os limites
previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. § 2º - As procu-
rações serão outorgadas em nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2
Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os
atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O
mandato ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 29 - É veda-
do aos Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem como 
praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e
outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social.
Cap. 5º - Do Conselho Fiscal: Art. 30 - A Cia. terá um conselho fiscal integrado por 
3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribui-
ções previstas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho fiscal não será perma-
nente, sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas nos termos
do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações. § 2º - O pedido de funcionamento
do conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembléia, ainda que a
matéria não conste do edital de convocação. § 3º - A Assembléia que receber
pedido de funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os
seus membros e fixar-lhes a remuneração. § 4º - Cada período de funcionamen-
to do conselho fiscal terminará na data da primeira Assembléia Geral Ordinária
após a sua instalação. Cap. 6º - Do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribui-
ção: Art. 31 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e
terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados 
o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 32 - Os acionis-
tas têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equiva-
lente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Socie-
dades por Ações. § 1º - A Cia. poderá, por deliberação da Assembléia Geral,
levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou semes-
tralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras inter-
calares, observados os limites legais. § 2º - A Cia. poderá, por deliberação da
Assembléia Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumu-
lados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Art. 33 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo má-
ximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo
exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º - Dissolução
e Liquidação: Art. 34 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos em lei,
ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquida-
ção, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o pe-
ríodo da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas re-
munerações. Cap. 8º - Lei Aplicável: Art. 35 - Este Estatuto Social será regido
por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Ju-
cerja reg. 2789518 em 17/07/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração. Data, Hora e Local: Ao
1º/04/2015, às 10h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada
na Rua Humaitá 275, 7º andar, parte 1, Humaitá, R/RJ. Convocação e Presen-
ça: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Cia..
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Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Sr. Bernardo de Gon-
çalves Campos - Secretário. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vi-
ce-Presidente deste Conselho de Administração; e (ii) Reeleição e Eleição dos 
Diretores da Cia.. Deliberações (i) Os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reelegem para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração o Sr. Gilberto Sayão da Silva, brasi-
leiro, casado, empresário, CI 04.625.996-6, IFP/RJ, CPF/MF 016.792.777-90, e, 
para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Alessandro 
Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, 
SSP/ES, CPF/MF 005.153.267-04, ambos com escritório no RJ/RJ, na Av. Ataulfo 
de Paiva, 153, 5º e 6º andares, parte, Leblon. (ii) Os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, resolvem 
reeleger o Sr. Bruno de Abreu Freire e eleger o Sr. Petrônio Duarte Cançado, 
abaixo qualificados, para um mandato de 3 anos, contado a partir da presente 
data, conforme descrito abaixo: (a) Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, 
economista, CI 08.740.903-3, IFP/RJ, CPF/MF 081.292.507-64, com endereço 
profissional no RJ/RJ, na Rua Humaitá, 275, 7º andar, parte 1, Humaitá, 5, para 
o cargo de Diretor Presidente da Cia.; e (b) Petrônio Duarte Cançado, brasileiro,
casado, engenheiro, CI 088.087.24-2, IFP/RJ, CPF/MF 024.934.747-40, com en-
dereço profissional no RJ/RJ, Rua Humaitá, 275, 7º andar, parte 1, Humaitá, para 
o cargo de Diretor Financeiro da Cia.. Após a homologação pela Superintendência 
de Seguros Privados (“SUSEP”), os Diretores ora eleitos assinarão os Termos
de Posse a serem lavrados em livro próprio. Por fim, os conselheiros resolvem,
ainda, ratificar as responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de
Seguros Privados (“SUSEP”) pelas seguintes áreas: (a) Sr. Bruno de Abreu Freire
– diretor presidente da sociedade, responsável pelas relações com a SUSEP, pelo 
atendimento ao público e defesa do consumidor conforme previsto na Circular SU-
SEP 234/2003, diretor responsável técnico conforme Circular SUSEP 234/2003,
e diretor responsável pela área atuarial, conforme disposto na Resolução CNSP
311/2014; e (b) Sr. Petrônio Duarte Cançado – diretor administrativo-financeiro da 
sociedade, diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998,
previsto nas Circulares SUSEP 234/2003 e 445/2012 e legislação complementar,
diretor responsável pelos controles internos da Cia. conforme Circular SUSEP
249/2004; diretor responsável pelo comitê de auditoria ou responsável pelo acom-
panhamento, supervisão e cumprimento das normas de procedimentos de conta-
bilidade, conforme disposto na Resolução CNSP 312/2014 e diretor responsável
pelo controle interno específico para prevenção de fraudes conforme Circular SU-
SEP 344/2007. Declaração de Desimpedimento: Os diretores ora eleitos decla-
ram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução 
CNSP 136/2005 e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou 
sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces-
so a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con-
sumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o art.147 da Lei 6.404/1976.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. 
Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente e Sr. Bernardo de Gon-
çalves Campos – Secretário. Conselheiros presentes: Gilberto Sayão da Silva,
Alessandro Monteiro Morgado Horta e Bruno Augusto Sacchi Zaremba. Diretores
Eleitos: Bruno de Abreu Freire e Petrônio Duarte Cançado. RJ, 1º/04/2015. Ju-
cerja reg. 2793033 em 24/07/2015. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 10/08/2015, 
às 9h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), na Rua Humaitá, 275, 7º
andar, parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em razão da presença do acionista representante de 100% (cem por cento) 
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da
Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado Secretário: Sr. Bernardo
de Gonçalves Campos 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura 
da ata em forma de sumário; (ii) a alteração do objeto social da Cia.; (iii) a reforma 
do caput do art. 2º do Estatuto Social da Cia.; (iv) a alteração do endereço da sede 
social da Cia.; (v) a reforma do caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia.; e (vi) a
consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as deliberações
foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem quaisquer restrições: (i) 
Lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprovou a lavratura da presente 
ata em forma de sumário, conforme Art. 130, § 1º da Lei 6.404/76. (ii) Alteração do 
objeto social da Cia.. O acionista aprovou a atuação da Cia. no exterior, observa-
do o disposto no Estatuto Social da Cia., assim como normas legais e regulatórias 
vigentes. (iii) Reforma do caput do art. 2º do Estatuto Social da Cia.. Em conse-
quência da aprovação da atuação da Cia. no Exterior, foi determinada e aprovada 
a reforma do caput do art. 2º do Estatuto Social da Cia., o qual passará a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações 
de resseguros e retrocessão em todos os ramos de seguro, conforme definidos na 
legislação vigente, em todo o território nacional e no exterior, podendo participar
como sócia ou acionista de outras sociedades.” (iv) Alteração do endereço da
sede social da Cia.. O acionista aprovou o novo endereço da sede da Cia. a ser
situada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, 3º andar, Leblon, RJ/RJ. (v) Reforma
do caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia.. Em consequência da aprovação do 
endereço da nova sede social da Cia., foi determinada e aprovada a reforma do
caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia., o qual passará a vigorar com a seguin-
te redação: “Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, 3º
andar, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de
representação, observadas as disposições legais aplicáveis.” (vi) Consolidação
do Estatuto Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acionista
decidiu consolidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo I é parte integrante
desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por to-
dos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernar-
do de Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações
S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 10/08/2015. Ju-
cerja reg. 2825669 em 14/10/2015. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social aa Austral Resseguradora S.A. - Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede
e Duração Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art.
2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retrocessão
em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em todo
o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou acionista de
outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Avenida Bartolomeu Mitre,
336, 3º andar, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritó-
rios de representação, observadas as disposições legais aplicáveis. Art. 4 - A Cia. 
terá duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - Do Capital Social - Art. 5 - O ca-
pital social é de R$ 209.478.703,67, totalmente subscrito e integralizado, dividido
em 202.675.339 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - A Cia.
poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir
pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no
limite permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na
totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § 3º – A Cia.
é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Cia., dessa 
natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direi-
to a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais, sendo vedada a emissão
de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - Da Assembléia Geral - Art. 7 - A Assem-
bléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia., reunir-se-á na sede social: Ordina-
riamente, até 31 de março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas e de-
monstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do
conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a desti-
nação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os
administradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar 
sobre outras matérias de sua competência, definidas em lei; e Extraordinariamen-
te, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembléia Geral será
convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Administra-
ção, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o
que dispõe a legislação aplicável. § 1º - A convocação far-se-á mediante anúncio
publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assem-
bléia Geral, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação 
da matéria. § 2º - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser feita
com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primei-
ro anúncio. Não se realizando a Assembléia Geral, será publicado novo anúncio,
de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § 3º - Independen-
temente das formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima, será consi-
derada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art.
9 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s)
que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Cia. e, em segunda con-
vocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembléia Geral será presidida por
qualquer dos Diretores em exercício da Cia., que convidará qualquer dos presen-
tes à Assembléia Geral para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas pode-
rão fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador constituído há
menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. § Único
- A prova da representação deverá ser depositada na sede da Cia. até o momento 
da abertura dos trabalhos da Assembléia. Art. 12 - A Assembléia Geral tem pode-
res para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as reso-
luções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os
acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja compe-
tência para deliberação seja das Assembléias Gerais dos Acionistas, conforme
determinado pela Lei 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tem-
pos (“Lei das S.A’s”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos casos espe-
ciais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no § único abaixo, as deci-
sões das Assembléias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria simples
dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das seguintes maté-
rias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que representem, pelo menos,
70% do capital social da Cia.: (i) o aumento do capital social da Cia. (exceto para
capitalização de reservas ou conforme exigido pela legislação aplicável), redução 
do capital social da Cia., permuta de ações de qualquer natureza, resgate ou re-
compra de ações, para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, emis-
são ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia., sejam ou não conversíveis 
em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão de ações preferen-
ciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou opções de subscri-
ção; (ii) a aprovação da emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de qual-
quer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorporação 
ou reorganização da Cia. em ou com outra sociedade, transformação em um novo 
tipo societário ou outra forma de reorganização societária; (v) a aquisição, a alie-
nação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o res-
gate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim. como qualquer altera-
ção na estrutura de capital da Cia.; (vii) o requerimento de falência ou a
apresentação do pedido de recuperação judicial em nome da Cia.; (viii) a liquida-
ção e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qualquer cessão em benefício de
qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou
prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas
relativas estritamente ao curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividen-
dos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e
planos de compensação para os executivos da Cia.; (xiii) a eleição e destituição
de auditores independentes; (xiv) aprovação de transações de afiliadas ou de
empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido pela Cia.;
(xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Cia. (“Parte Signifi-
cativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do lucro da Cia.), inclusi-
ve contratos com clientes ou fornecedores e direitos de propriedade intelectual;
(xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos valores
excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modificação dos 
objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, 
que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro
próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. 4º - da Administra-
ção - Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Cia. compete ao
Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um

mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à Assembléia Geral fixar a 
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. § 2º - 
Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de ter-
mo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II – Conse-
lho de Administração Art. 16 - O Conselho de Administração será composto por no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas e 
por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 anos, permitida a reelei-
ção. § Único – Os conselheiros poderão ser ou não residentes no País. Os Con-
selheiros não residentes constituirão procuradores residentes no Brasil, conforme 
determinado pelo art. 146, § 2º, da Lei das S.A’s. Art. 17 - O Conselho de Adminis-
tração elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice-Presidente. As 
reuniões do Conselho de Administração serão presididas por qualquer dos mem-
bros do Conselho de Administração, que convidará qualquer um dos presentes à 
reunião do Conselho de Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os 
Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de 
posse no Livro de Atas do Conselho de Administração e após apresentarem a 
documentação exigida por Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas 
funções até que seus substitutos sejam empossados. Art. 19 - No caso de impe-
dimento ou ausência de qualquer membro do Conselho por mais de 30 dias, os 
demais conselheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou ausente. 
O substituto exercerá as funções em caráter temporário, até a cessação do impe-
dimento ou ausência ou realização da Assembléia Geral dos Acionistas que for 
convocada para deliberar a respeito. § Único – Fica estabelecido que o Vice-Pre-
sidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente do Conselho de 
Administração em suas ausências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os car-
gos no Conselho de Administração serão exercidos independentemente de qual-
quer remuneração. Art. 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinaria-
mente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu 
Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões serão convocadas, por 
escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 
dias, podendo realizar-se independentemente de convocação escrita quando 
houver comparecimento de todos os seus membros. As deliberações do Conse-
lho serão tomadas por maioria simples de voto, observado o quórum de instalação 
de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações 
destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro de 
Comércio e publicadas. Art. 22 - O Conselho de Administração terá por objeto: (i) 
fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia., aprovando 
planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convo-
car a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) ele-
ger e destituir os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a 
gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) 
solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e 
quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; (vii) propor alte-
rações do Estatuto, em especial as que implicarem modificações do Capital So-
cial; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo permanente e a 
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, 
observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores in-
dependentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto 
Social da Cia., resolvendo os casos omissos. Seção III – Diretoria Art. 23 - A Dire-
toria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta por no mínimo 2 e no 
máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro, e os demais 
Diretores sem designação específica. § 1º - Em suas ausências ou impedimentos 
temporários, os Diretores serão substituídos de acordo com a indicação da As-
sembléia Geral. § 2º - Em caso de vacância do cargo de Diretor, será imediata-
mente convocada Assembléia Geral para eleição do substituto, de forma a preen-
cher o mínimo de cargos de diretoria exigido por este Estatuto Social. § 3º - Os 
Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Art. 24 
- A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por
escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência com aviso de rece-
bimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum de instalação da
reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § 1º - A convocação de que trata
o caput deste Art. 24 se dará por dispensada quando presentes, à respectiva
reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo 
voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião e serão lavradas em
Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assina-
das pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria é o órgão de administração
executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas 
pela Assembléia Geral, bem como a representação da Cia.. Art. 26 - Competem à 
Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) imple-
mentar os planos e programas previstos para a Cia., conforme definidos em As-
sembléia Geral; (b) executar a política comercial, técnica, administrativa e finan-
ceira da Cia., de acordo com os planos de negócios e orçamentos da Cia.; (c)
admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais,
dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembléia Geral; (e) preparar e
submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os documentos exigidos na
legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administração da
Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir e fazer cum-
prir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembléia Geral. Art. 27 -
Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto Social e/ou na legis-
lação aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser responsável pelo
relacionamento institucional com o mercado e, em especial, atender questiona-
mentos, explicações e justificativas acerca de suas operações aos órgãos fiscali-
zadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e implementação
dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da empresa, visando
assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformidade; (iii) definir as po-
líticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execução dos respec-
tivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, visando
otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa; (iv) identificar
oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investi-
mentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como intuito garantir o re-
torno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos objetivos da empre-
sa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da empresa, visando
conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação
de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de 
altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as negociações 
para aquisições, fusões, associações e outra operações com outras empresas,
visando ao crescimento e consolidação dos negócios; (vii) reportar aos membros
do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.; (viii) ser respon-
sável pela implementação da política de subscrição de riscos, pelo desenvolvi-
mento de negócios e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e formular polí-
ticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desenvolvimento e
crescimento sustentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais de distribui-
ção, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, órgãos governa-
mentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando identificar oportuni-
dades e necessidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde pretende operar,
através de benchmarking de produtos da concorrência; e (xii) manter relaciona-
mento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resseguro com o intuito
de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e facultativos; e (b) ao
Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do caixa da Cia., reali-
zação de investimentos e administração de recursos; (ii) gerenciar, controlar e
manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em ativos de renta-
bilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vigor; (iii) acompa-
nhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através de indicadores 
de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Diretores; (iv) geren-
ciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, provendo os re-
cursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa; (v) primar
pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de Seguros Pri-
vados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles que possibi-
litem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes. Art. 28 - A representação 
ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante repartições públicas fede-
rais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas
operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da
Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos. § 1º – Os atos que
impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Cia. somente produzirão
efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em conjunto
com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados os limites previstos
neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. § 2º - As procurações se-
rão outorgadas em nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2 Diretores,
devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou
operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato 
ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 29 - É vedado aos
Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem como prati-
car atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras
garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social. Cap. 5º -
Do Conselho Fisca - Art. 30 - A Cia. terá um conselho fiscal integrado por 3 mem-
bros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições pre-
vistas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho fiscal não será permanente,
sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 
161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funcionamento do conselho fiscal poderá 
ser formulado em qualquer Assembléia, ainda que a matéria não conste do edital
de convocação. § 3º - A Assembléia que receber pedido de funcionamento do
conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a
remuneração. § 4º - Cada período de funcionamento do conselho fiscal terminará 
na data da primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação. Cap. 6º -
do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição - Art. 31 - O exercício social
iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do 
mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais demons-
trativos exigidos por lei. Art. 32 – Os acionistas têm direito de receber, como divi-
dendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercí-
cio, ajustado nos termos da Lei das S.A’s. § 1º - A Cia. poderá, por deliberação da 
Assembléia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, tri-
mestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações
financeiras intercalares, observados os limites legais. § 2º - A Cia. poderá, por
deliberação da Assembléia Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de
lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral. Art. 33 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no
prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do
mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º - Dis-
solução e Liquidação - Art. 34 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da li-
quidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o
período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas re-
munerações. Cap. 8º - Lei Aplicável - Art. 35 - Este Estatuto Social será regido por 
e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/11/2015, 
às 12:00h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Aveni-
da Bartolomeu Mitre 336, 3º andar, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação em razão da presença do acionista representante
de 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto
Social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr.
Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre:
(i) a lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) o crédito da Cia. em favor do
acionista de juros sobre capital próprio, apurado no exercício de 2015. 5. De-
liberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer
restrições, pelo acionista da Cia.: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O
acionista aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art.
130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) O crédito da Cia. em favor do acionista de juros
sobre capital próprio, apurado no exercício de 2015. Resolve o acionista apro-
var o crédito nesta data, devido pela Cia. em favor deste, de juros sobre capital
próprio, apurado com relação ao exercício de 2015, no montante total bruto de
R$ 14.308.000,00, tendo sido tal apuração realizada com observância a todas

as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. 
Resolve ainda o acionista autorizar os diretores da Cia. a tomar todas as pro-
vidências necessárias para o registro do referido crédito de juros sobre capital 
próprio, bem como para, futuramente, pagá-lo ao acionista e/ou incorporá-lo ao 
capital social da Cia., conforme for estipulado pelo acionista em § própria. 6. En-
cerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a 
ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernardo de 
Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A., 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 30/11/2015. Jucer-
ja reg. 2844766 em 03/12/2015.. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/12/2015, 
às 11h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Bartolo-
meu Mitre, 336, 3º, Leblon, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a con-
vocação em razão da presença do acionista representante de 100% do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Cia., observado o disposto no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa: Presi-
dente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Cam-
pos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de 
sumário; (ii) o aumento do capital social da Cia.; (iii) a reforma do caput do art. 5º 
do seu Estatuto Social; (iv) o pagamento do crédito remanescente de juros sobre 
capital próprio da Cia. em favor do acionista; (v) a alteração do endereço da sede 
social da Cia.; (vi) a reforma do caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia.; e (vii) a 
consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as deliberações 
foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente e sem quaisquer restrições: 
(i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprovou a lavratura da
presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) O
Aumento do capital social da Cia.. Considerando que o atual capital social da Cia. 
de R$ 209.478.703,67 encontra-se totalmente integralizado nesta data, o acio-
nista decide aumentar o capital social da Cia. no montante de R$ 10.699.838,90,
com a emissão de 8.425.070 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal, pelo preço unitário de emissão de R$ 1,27, definido com base no
inciso II, § 1º do Art. 170 da Lei das S.A. Assim, o capital social da Cia. passa
de R$ 209.478.703,67 para R$ 220.178.542,57, passando o número de ações
ordinárias de 202.675.339 para 211.100.409 ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal. Estando presente à Assembleia o acionista representante de 
100% do capital social da Cia., foi dispensado o prazo de 30 dias para o exercício 
do direito de preferência previsto no caput do art. 171 da Lei das S.A. Passou-se
então à subscrição das novas ações, as quais são, neste ato, totalmente subs-
critas e integralizadas pela única acionista Austral Participações S.A., mediante
a capitalização de parte do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. devido
a este, nos termos da A.G. Extraordinária da Cia. realizada em 30.11.2015, tudo
conforme se verifica no Boletim de Subscrição arquivado na Sede da Cia. e que
constitui o Anexo I da presente ata. Aprovado o aumento de capital pelo acionista
representante de 100% do capital social da Cia., o Sr. Presidente declarou formal-
mente concretizado o aumento de capital mediante a emissão das novas ações
ordinárias. (iii) A reforma do caput do art. 5º do Estatuto Social da Cia.. Em con-
sequência da aprovação do aumento de capital e da emissão das novas ações
ordinárias, foi aprovada a reforma do caput do art. 5º do Estatuto Social da Cia.,
o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5 - O capital social é de
R$ 220.178.542,57, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 211.100.409 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (iv) O pagamento do crédito
remanescente de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista. Após 
a deliberação, aprovação e efetivação do aumento do capital social da Cia., con-
forme descrito no item (ii) acima, em razão da capitalização parcial do crédito de
juros sobre capital próprio da Cia. pelo acionista citado acima (i.e., dos juros sobre 
capital próprio declarados nos termos da AGE da Cia. realizada em 30.11.2015),
apurou-se o valor total de R$ 1.461.961,10 a título de crédito remanescente de
juros sobre capital próprio da Cia., devido por esta ao acionista Austral Participa-
ções S.A. Assim sendo, o acionista representante da totalidade do capital social
da Cia. reconheceu o referido crédito remanescente de juros sobre capital próprio 
da Cia. no montante de R$ 1.461.961,10, tendo determinado o pagamento deste
pela Cia. ao respectivo acionista em até 60 dias, contados a partir da presente
data. (v) A alteração do endereço da sede social da Cia.. O acionista aprovou a al-
teração do endereço da sede da Cia., a ser situada na Av. Bartolomeu Mitre, 336,
Parte, Leblon, RJ/RJ, autorizando e determinando que os administradores da Cia. 
tomem todas as medidas necessárias para efetivar a alteração do endereço da
sede da Cia.. (vi) A reforma do caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia.. Em
consequência da aprovação da alteração do endereço da sede social da Cia., foi
determinada e aprovada a reforma do caput do art. 3º do Estatuto Social da Cia., o 
qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de
representação, observadas as disposições legais aplicáveis.” (vii) A consolidação 
do Estatuto Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acionista
decidiu consolidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo II é parte integrante 
desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por to-
dos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado – Presidente e Sr. Bernar-
do de Gonçalves Campos – Secretário. Acionista presente: Austral Participações
S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 30/12/2015. Ju-
cerja reg. 2877619 em 07/03/2016. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social da Austral Resseguradora S.A. - Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede
e Duração - Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art.
2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retrocessão
em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em todo
o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou acionista de
outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Av. Bartolomeu Mitre, 36,
Parte, Leblon, RJ/RJ, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de
representação, observadas as disposições legais aplicáveis. Art. 4 - A Cia. terá
duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - do Capital Social - Art. 5 - O capital
social é de R$ 220.178.542,57, totalmente subscrito e integralizado, dividido em
211.100.409 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - A Cia. pode-
rá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo
aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite
permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totali-
dade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § 3º – A Cia. é
proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Cia., dessa
natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direi-
to a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais, sendo vedada a emissão
de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - da Assembléia Geral Art. 7 - A Assem-
bléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia., reunir-se-á na sede social: (a) Or-
dinariamente, até 31 de março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas e
demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do con-
selho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os adminis-
tradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre
outras matérias de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembléia Geral será
convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Administra-
ção, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o
que dispõe a legislação aplicável. § 1º - A convocação far-se-á mediante anúncio
publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assem-
bléia Geral, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação 
da matéria. § 2º - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser feita
com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primei-
ro anúncio. Não se realizando a Assembléia Geral, será publicado novo anúncio,
de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § 3º - Independen-
temente das formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima, será consi-
derada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art.
9 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s)
que represente(m) no mínimo 1/4 (um quarto) do capital votante da Cia. e, em
segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembléia Geral será
presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Cia., que convidará qualquer 
dos presentes à Assembléia Geral para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acio-
nistas poderão fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador cons-
tituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou ad-
vogado. § Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede da
Cia. até o momento da abertura dos trabalhos da Assembléia. Art. 12 - A Assem-
bléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo
tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvi-
mento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer
matérias cuja competência para deliberação seja das Assembléias Gerais dos
Acionistas, conforme determinado pela Lei 6404, de 15/12/1976, conforme altera-
da de tempos em tempos (“Lei das S.A’s”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com
relação aos casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no
§ único abaixo, as decisões das Assembléias Gerais de Acionistas serão aprova-
das por maioria simples dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qual-
quer das seguintes matérias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que re-
presentem, pelo menos, 70% do capital social da Cia.: (i) o aumento do capital
social da Cia. (exceto para capitalização de reservas ou conforme exigido pela
legislação aplicável), redução do capital social da Cia., permuta de ações de qual-
quer natureza, resgate ou recompra de ações, para cancelamento ou para manu-
tenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia., 
sejam ou não conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a
emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de
compra ou opções de subscrição; (ii) a aprovação da emissão de partes benefici-
árias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, 
consolidação, incorporação ou reorganização da Cia. em ou com outra socieda-
de, transformação em um novo tipo societário ou outra forma de reorganização
societária; (v) a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pre-
texto, de bens imóveis; (vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliá-
rios, assim. como qualquer alteração na estrutura de capital da Cia.; (vii) o reque-
rimento de falência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em
nome da Cia.; (viii) a liquidação e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qual-
quer cessão em benefício de qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da
mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussó-
rias, com exceção daquelas relativas estritamente ao curso normal dos negócios; 
(xi) a distribuição de dividendos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de
opção de compra de ações e planos de compensação para os executivos da Cia.; 
(xiii) a eleição e destituição de auditores independentes; (xiv) aprovação de tran-
sações de afiliadas ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu
capital detido pela Cia.; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa
da Cia. (“Parte Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do
lucro da Cia.), inclusive contratos com clientes ou fornecedores e direitos de pro-
priedade intelectual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da So-
ciedade cujos valores excedam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e
(xvii) a modificação dos objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações to-
madas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presen-
tes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. 
Cap. 4º - da Administração - Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração
da Cia. compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros se-
rão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à As-
sembléia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria. § 2º - Os administradores serão investidos em seus cargos median-
te assinatura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. 
Seção II – Conselho de Administração - Art. 16 - O Conselho de Administração
será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembléia 
Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3
anos, permitida a reeleição. § Único – Os conselheiros poderão ser ou não resi-
dentes no País. Os Conselheiros não residentes constituirão procuradores resi-
dentes no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § 2º, da Lei das S.A’s. Art.
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17 - O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros um Presidente 
e um Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de Administração serão presidi-
das por qualquer dos membros do Conselho de Administração, que convidará 
qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de Administração para secre-
tariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Adminis-
tração e após apresentarem a documentação exigida por Lei, permanecendo no 
exercício de suas respectivas funções até que seus substitutos sejam empossa-
dos. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer membro do Con-
selho por mais de 30 dias, os demais conselheiros indicarão o substituto do con-
selheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as funções em caráter 
temporário, até a cessação do impedimento ou ausência ou realização da Assem-
bléia Geral dos Acionistas que for convocada para deliberar a respeito. § Único – 
Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração substitui-
rá o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências ou 
impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Administração se-
rão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O Conselho 
de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinaria-
mente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus mem-
bros. As reuniões serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou 
de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se independen-
temente de convocação escrita quando houver comparecimento de todos os seus 
membros. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de 
voto, observado o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros 
eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante 
terceiros, serão arquivadas no Registro de Comércio e publicadas. Art. 22 - O 
Conselho de Administração terá por objeto: (i) fixar os objetivos, a política e a 
orientação geral dos negócios da Cia., aprovando planos de trabalho, orçamentos 
de investimentos e de custeio anuais; (ii) convocar a Assembléia Geral Ordinária 
e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Cia., 
fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre contra-
tos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-
se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações 
financeiras do exercício; (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as que 
implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação 
dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; 
(ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer
matérias não reguladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos. 
Seção III – Diretoria - Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração,
será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presi-
dente, 1 Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica. §
1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substi-
tuídos de acordo com a indicação da Assembléia Geral. § 2º - Em caso de vacân-
cia do cargo de Diretor, será imediatamente convocada Assembléia Geral para
eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigi-
do por este Estatuto Social. § 3º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até 
a posse de seus sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convo-
cada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou
correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias
úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício.
§ 1º - A convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada
quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações 
da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes 
à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Direto-
ria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria
é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e
as diretrizes básicas definidas pela Assembléia Geral, bem como a representação 
da Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as
seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a
Cia., conforme definidos em Assembléia Geral; (b) executar a política comercial,
técnica, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios 
e orçamentos da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamen-
tos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assem-
bléia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os
documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários
à boa administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e
(f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assem-
bléia Geral. Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto
Social e/ou na legislação aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser res-
ponsável pelo relacionamento institucional com o mercado e, em especial, aten-
der questionamentos, explicações e justificativas acerca de suas operações aos
órgãos fiscalizadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e im-
plementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da em-
presa, visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformidade;
(iii) definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execu-
ção dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equi-
pes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa;
(iv) identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre
novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como intuito
garantir o retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos objeti-
vos da empresa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da empresa,
visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a con-
solidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qua-
lidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as
negociações para aquisições, fusões, associações e outra operações com outras
empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios; (vii) reportar aos 
membros do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.; (viii)
ser responsável pela implementação da política de subscrição de riscos, pelo
desenvolvimento de negócios e produtos; (ix) coordenar os negócios da Cia. e
formular políticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desen-
volvimento e crescimento sustentável da Cia.; (x) manter contatos com os canais
de distribuição, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, ór-
gãos governamentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando iden-
tificar oportunidades e necessidades; (xi) analisar o mercado nos nichos onde
pretende operar, através de benchmarking de produtos da concorrência; e (xii)
manter relacionamento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resse-
guro com o intuito de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e fa-
cultativos; e (b) ao Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do
caixa da Cia., realização de investimentos e administração de recursos; (ii) geren-
ciar, controlar e manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em
ativos de rentabilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vi-
gor; (iii) acompanhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através 
de indicadores de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Direto-
res; (iv) gerenciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, pro-
vendo os recursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa;
(v) primar pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de
Seguros Privados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles
que possibilitem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes. Art. 28 - A re-
presentação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante repartições
públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscaliza-
dores de suas operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1
procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos. § 1º –
Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Cia. somente
produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em
conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados os limites
previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. § 2º - As procu-
rações serão outorgadas em nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2
Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os
atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O
mandato ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 29 - É veda-
do aos Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem como 
praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e
outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social.
Cap. 5º - do Conselho Fiscal - Art. 30 - A Cia. terá um conselho fiscal integrado por 
3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribui-
ções previstas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho fiscal não será perma-
nente, sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas nos termos 
do art. 161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funcionamento do conselho fiscal
poderá ser formulado em qualquer Assembléia, ainda que a matéria não conste
do edital de convocação. § 3º - A Assembléia que receber pedido de funcionamen-
to do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes 
a remuneração. § 4º - Cada período de funcionamento do conselho fiscal termina-
rá na data da primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação. Cap. 6º
- do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição - Art. 31 - O exercício social
iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do 
mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais demons-
trativos exigidos por lei. Art. 32 - Os acionistas têm direito de receber, como divi-
dendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercí-
cio, ajustado nos termos da Lei das S.A’s. § 1º - A Cia. poderá, por deliberação da 
Assembléia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, tri-
mestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações
financeiras intercalares, observados os limites legais. § 2º - A Cia. poderá, por
deliberação da Assembléia Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de
lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral. Art. 33 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no
prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do
mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º - Dis-
solução e Liquidação - Art. 34 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da li-
quidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o
período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas re-
munerações. Cap. 8º - Lei Aplicável - Art. 35 - Este Estatuto Social será regido por 
e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 27/08/2014, 
às 10h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), na Rua Humaitá 275, 7º,
parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
em razão da presença da Acionista representante de 100% do capital social da
Cia., conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Cia.,
observado o disposto no §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem
como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatuto Social da Cia..3. Mesa: Presidente: 
Sr. Michel Cukierman; Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) 
a aprovação de transações, nos termos do Art. 13, § único, (xiv) do Estatuto Social 
da Cia..5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem 
quaisquer restrições, pela Austral Participações S.A., CNPJ/MF 14.105.758/0001-
07 (“Acionista”), única acionista da Cia.: (i) A lavratura da ata em forma de sumá-
rio. A Acionista aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme 
Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) A aprovação de transações, nos termos do Art. 13, 
§ único, (xiv) do Estatuto Social da Cia. . Em atendimento ao disposto no Art. 13, § 
único, (xiv) do Estatuto Social da Cia., a Acionista ratifica as transações mantidas
até então com o International Finance Corporation (“IFC”), assim como aprova e
autoriza a execução de quaisquer medidas, com objetivo de concretizar a subscri-
ção de novas ações ordinárias e preferenciais de emissão da Acionista, tal como
disposto no Subscription Agreement datado de 20/08/2014, em que são partes a
Acionista, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, Alessandro Monteiro Morgado
Horta, Gilberto Sayão da Silva, Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento
em Participações e IFC. A Acionista aprova, ainda, a assinatura e registro pela
Cia. do Acordo de Acionistas da Austral Participações S.A., datado de20/08/2014, 
com a assunção pela Cia. de todas as obrigações previstas em tal instrumento.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais haven-
do a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos
os presentes. Acionista presente: Austral Participações S.A.. RJ, 27/08/2014, às
10h. Jucerja reg. 2674640 em 22/09/2014.. Valéria G. M. Serra- Secretária Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 09/09/2014, 
às 9h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”) na Rua Humaitá 275, 7º,
parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
em razão da presença do acionista representante de 100% (cem por cento) do
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatuto Social da
Cia..3. Mesa: Presidente: Sr. Michel Cukierman; Secretário: Sr. Bernardo de Gon-
çalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da
ata em forma de sumário; (ii) o aumento do capital social da Cia. no montante
de R$ 79.000.000,85 mediante a emissão de 72.477.065 novas ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal; (iii) a reforma do caput do Art. 5º
do Estatuto Social da Cia.; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5.
Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista
presente e sem quaisquer restrições: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O 
acionista aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 
130, § 1º da Lei 6.404/76. (ii) O Aumento do capital social da Cia.. Considerando
que a totalidade do capital social da Cia. é de R$ 130.478.702,82 e se encontra
integralizado nesta data, o acionista decide aumentar o capital social da Cia. no
montante de R$ 79.000.000,85, com a emissão de 72.477.065 novas ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com os mesmos direitos e obri-
gações das ações ordinárias já existentes, pelo preço unitário de emissão de R$
1,09, fixado nos termos do Art. 170, § 1º, inciso II, da Lei 6.404/76, as quais foram 
subscritas e integralizadas nesta data em dinheiro pela única acionista Austral
Participações S.A., nos termos do Boletim de Subscrição constante do Anexo I
à presente ata e arquivado na sede social da Cia., não havendo que se falar em
abertura de prazo para exercício do direito de preferência. Dessa forma, o capital
social da Cia. passa de R$ 130.478.702,82 para R$ 209.478.703,67,passando
o número de ações ordinárias de 130.198.274 para 202.675.339 ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal. (iii) A reforma do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia..
Em consequência da aprovação do aumento de capital e da emissão das novas
ações ordinárias, foi aprovada a reforma do caput do Art. 5º do Estatuto Social da 
Cia., o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5 - O capital social é
de 209.478.703,67, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 202.675.339 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (iv) Consolidação do Estatuto
Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, os acionistas decidiram
consolidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo II é parte integrante des-
ta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Acionista presente: Austral Participações S.A., neste ato re-
presentada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 09/09/2014, às 9h. Jucerja reg.
2699736 em 24/11/2014. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Estatuto Social da Austral Resseguradora S.A..Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede
e Duração. Art. 1 - A Cia. tem a denominação de Austral Resseguradora S.A. e
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 
2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros e retrocessão
em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vigente, em todo
o território nacional, podendo participar como sócia ou acionista de outras socie-
dades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Humaitá 275, 7º, parte 1, Humaitá, podendo criar e extinguir
filiais, agências ou escritórios de representação, observadas as disposições legais 
aplicáveis. Art. 4 - A Cia. terá duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - Do Ca-
pital Social. Art. 5 - O capital social é de R$ 209.478.703,67, totalmente subscrito
e integralizado, dividido em 202.675.339 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. § 1º - A Cia. poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes,
bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção
com as demais, no limite permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser onera-
das em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os
acionistas. § 3º – A Cia. é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo
existir títulos da Cia., dessa natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária
confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das Assembléias Ge-
rais, sendo vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. 3º - Da As-
sembléia Geral: Art. 7 - A Assembléia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia.,
reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, até 31 de março de cada ano,
para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório
dos administradores e parecer do conselho fiscal, se o órgão estiver em funciona-
mento; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos; (iii) eleger os administradores e membros do conselho fiscal,
quando for o caso; e (iv) deliberar sobre outras matérias de sua competência,
definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Art. 8 - A Assembléia Geral será convocada por iniciativa de qualquer
dos membros do Conselho de Administração, do conselho fiscal, se em funciona-
mento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. § 1º
- A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo,
contendo, além do local, data e hora da Assembléia Geral, a ordem do dia, e, no
caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria. § 2º - A primeira con-
vocação da Assembléia Geral deverá ser feita com 8 dias de antecedência, no
mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a
Assembléia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com
antecedência mínima de 5 dias. § 3º - Independentemente das formalidades pre-
vistas nos § s primeiro e segundo acima, será considerada regular a Assembléia
Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - A Assembléia Geral será
instalada em primeira convocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 
1/4 do capital votante da Cia. e, em segunda convocação, com qualquer número.
Art. 10 - A Assembléia Geral será presidida por qualquer dos Diretores em exercí-
cio da Cia., que convidará qualquer dos presentes à Assembléia Geral para secre-
tariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas As-
sembléias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja
acionista, administrador da Cia. ou advogado. § Único - A prova da representação 
deverá ser depositada na sede da Cia. até o momento da abertura dos trabalhos
da Assembléia. Art. 12 - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os
negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as resoluções que julgar conve-
nientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes
para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja
das Assembléias Gerais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei 6404, de
15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A’s”) ou pelo
Estatuto Social. Exceto com relação aos casos especiais prescritos pela legisla-
ção brasileira e ao disposto no § único abaixo, as decisões das Assembléias Ge-
rais de Acionistas serão aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes.
§ Único - A aprovação de qualquer das seguintes matérias dependerá do voto
afirmativo dos acionistas que representem, pelo menos, 70% do capital social da
Cia.:(i) o aumento do capital social da Cia. (exceto para capitalização de reservas 
ou conforme exigido pela legislação aplicável), redução do capital social da Cia.,
permuta de ações de qualquer natureza, resgate ou recompra de ações, para
cancelamento ou para manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quais-
quer valores mobiliários da Cia., sejam ou não conversíveis em ações, inclusive,
mas não limitado a: a criação e a emissão de ações preferenciais, debêntures,
bônus de subscrição, opções de compra ou opções de subscrição; (ii) a aprova-
ção da emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do 
Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorporação ou reorganização
da Cia. em ou com outra sociedade, transformação em um novo tipo societário ou 
outra forma de reorganização societária; (v) a aquisição, a alienação e/ou a one-
ração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o resgate e a emissão de 
quaisquer valores mobiliários, assim. como qualquer alteração na estrutura de
capital da Cia.; (vii) o requerimento de falência ou a apresentação do pedido de
recuperação judicial em nome da Cia.; (viii) a liquidação e a dissolução da Cia.; (ix) 
a realização de qualquer cessão em benefício de qualquer credor da Cia., no caso 
de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer garantias
reais ou fidejussórias, com exceção daquelas relativas estritamente ao curso nor-
mal dos negócios; (xi) a distribuição de dividendos da Cia.; (xii) a aprovação de
qualquer plano de opção de compra de ações e planos de compensação para os
executivos da Cia.; (xiii) a eleição e destituição de auditores independentes; (xiv)
aprovação de transações de afiliadas ou de empresas relacionadas, que não te-
nham 100% de seu capital detido pela Cia.; (xv) venda ou troca de toda ou de uma 
Parte Significativa da Cia. (“Parte Significativa” entendida como ativos que ren-
dem 20% ou mais do lucro da Cia.), inclusive contratos com clientes ou fornece-
dores e direitos de propriedade intelectual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou one-
ração de ativos da Sociedade cujos valores excedam o montante de R$
1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modificação dos objetivos e negócios da
Cia..Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que deverão ser rubri-
cadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro próprio e perante o Re-
gistro do Comércio, se necessário. Cap. 4º - da Administração -Seção I - Normas
Gerais Art. 15 - A administração da Cia. compete ao Conselho de Administração e
à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser 
reeleitos. § 1º - Cabe à Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria. § 2º - Os administradores serão investi-
dos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, obser-
vada a legislação aplicável. Seção II – Conselho de Administração. Art. 16 - O
Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 no máximo 5 mem-
bros, eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer
tempo, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. § Único – Os conselheiros
poderão ser ou não residentes no País. Os Conselheiros não residentes constitui-
rão procuradores residentes no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § 2º, da 
Lei das S.A’s. Art. 17 - O Conselho de Administração elegerá entre os seus mem-
bros um Presidente e um Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de Administra-
ção serão presididas por qualquer dos membros do Conselho de Administração,
que convidará qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de Administra-
ção para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho 
de Administração e após apresentarem a documentação exigida por Lei, permane-
cendo no exercício de suas respectivas funções até que seus substitutos sejam
empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer membro
do Conselho por mais de 30 dias, os demais conselheiros indicarão o substituto do 
conselheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as funções em caráter
temporário, até a cessação do impedimento ou ausência ou realização da Assem-
bléia Geral dos Acionistas que for convocada para deliberar a respeito. – Fica es-
tabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração substituirá o Pre-
sidente do Conselho de Administração em suas ausências ou impedimentos
ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Administração serão exercidos in-
dependentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O Conselho de Administra-
ção reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre
que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões 
serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, com ante-
cedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se independentemente de convoca-
ção escrita quando houver comparecimento de todos os seus membros. As delibe-
rações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, observado o
quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que
contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão ar-
quivadas no Registro de Comércio e publicadas. Art. 22 - O Conselho de Adminis-
tração terá por objeto: (i) fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos ne-
gócios da Cia., aprovando planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de
custeio anuais; (ii) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessário,
a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atri-
buições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os li-
vros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em 
vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de 

Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercí-
cio; (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as que implicarem modifica-
ções do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo 
permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obriga-
ções de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e 
destituir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não re-
guladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos. Seção III – Di-
retoria. Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta 
por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor 
Financeiro, 1 Diretor Técnico e os demais Diretores sem designação específica. § 
1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substi-
tuídos de acordo com a indicação da Assembléia Geral. § 2º - Em caso de vacân-
cia do cargo de Diretor, será imediatamente convocada Assembléia Geral para 
eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigi-
do por este Estatuto Social. § 3º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até 
a posse de seus sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convo-
cada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou 
correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias 
úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. 
§ 1º - A convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada
quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações 
da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes 
à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Direto-
ria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria
é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e
as diretrizes básicas definidas pela Assembléia Geral, bem como a representação 
da Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as
seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a
Cia., conforme definidos em Assembléia Geral; (b) executar a política comercial,
técnica, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios 
e orçamentos da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamen-
tos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assem-
bléia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembléia Geral todos os
documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários
à boa administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e
(f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assem-
bléia Geral. Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto
Social e/ou na legislação aplicável compete: (a) ao Diretor Presidente: (i) ser res-
ponsável pelo relacionamento institucional com o mercado e, em especial, aten-
der questionamentos, explicações e justificativas acerca de suas operações aos
órgãos fiscalizadores da atividade que se insere; (ii) conduzir a elaboração e im-
plementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da em-
presa, visando assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e conformidade;
(iii) definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execu-
ção dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equi-
pes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa;
(iv) identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre
novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, tendo como intuito
garantir o retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos objeti-
vos da empresa; (v) conduzir os processos de mudanças na cultura da empresa,
visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a con-
solidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qua-
lidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (vi) coordenar as
negociações para aquisições, fusões, associações e outra operações com outras
empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios; e (vii) reportar
aos membros do Conselho de Administração a evolução das operações da Cia.;
(b) ao Diretor Financeiro: (i) ser responsável pela administração do caixa da Cia.,
realização de investimentos e administração de recursos; (ii) gerenciar, controlar
e manter os recursos livres e vinculados às provisões técnicas em ativos de ren-
tabilidade comprovada, obedecendo às normas e legislação em vigor; (iii) acom-
panhar e controlar a rentabilidade dos produtos e segmentos através de indicado-
res de desempenho pré-definidos em conjunto com os demais Diretores; (iv)
gerenciar as atividades de contabilidade, informática e administrativa, provendo
os recursos necessários para uma maior eficácia e eficiência da empresa; (v) pri-
mar pelo atendimento a todas as normas legais do Sistema Nacional de Seguros
Privados, bem como as Legislações vigentes; e (vi) promover controles que pos-
sibilitem a mitigação de riscos de compliance e de fraudes; e (c) ao Diretor Técni-
co: (i) ser responsável pela implementação da política de subscrição de riscos,
pelo desenvolvimento de negócios e produtos; (ii) coordenar os negócios da Cia.
e formular políticas comerciais adequadas para a atividade, primando pelo desen-
volvimento e crescimento sustentável da Cia.; (iii) manter contatos com os canais
de distribuição, associações e entidades de classe, federações e sindicatos, ór-
gãos governamentais, órgãos reguladores e o mercado em geral, buscando iden-
tificar oportunidades e necessidades; (iv) analisar o mercado nos nichos onde
pretende operar, através de benchmarking de produtos da concorrência; e (v)
manter relacionamento com seguradoras, resseguradores e corretoras de resse-
guro com o intuito de estruturação dos contratos de resseguro automáticos e fa-
cultativos. Art. 28 - A representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, 
perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante
os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer Diretor, individu-
almente, ou a 1 procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados poderes es-
pecíficos. § 1º – Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para
a Cia. somente produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou
por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, obser-
vados os limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima.
§ 2º - As procurações serão outorgadas em nome da Cia. por meio de mandato
assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento
de mandato, os atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração
do mandato. O mandato ad-judicia pode ser outorgado por prazo indeterminado.
Art. 29 - É vedado aos Diretores obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto
social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder
avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do
objetivo social. Cap. 5º - Do Conselho Fiscal. Art. 30 - A Cia. terá um conselho
fiscal integrado por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual 
competirão as atribuições previstas em lei. § 1º - O funcionamento do conselho
fiscal não será permanente, sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido de
acionistas nos termos do art. 161 da Lei das S.A’s. § 2º - O pedido de funciona-
mento do conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembléia, ainda
que a matéria não conste do edital de convocação. § 3º - A Assembléia que rece-
ber pedido de funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger
os seus membros e fixar-lhes a remuneração. § 4º - Cada período de funciona-
mento do conselho fiscal terminará na data da primeira Assembléia Geral Ordiná-
ria após a sua instalação. Cap. 6º - Do Exercício Social, Dos Lucros E Sua Distri-
buição. Art. 31 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e
terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados
o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 32 – Os acionis-
tas têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalen-
te a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A’s. § 1º
- A Cia. poderá, por deliberação da Assembléia Geral, levantar demonstrações fi-
nanceiras intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e distribuir dividen-
dos com base nas demonstrações financeiras intercalares, observados os limites
legais. § 2º - A Cia. poderá, por deliberação da Assembléia Geral, declarar dividen-
dos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou semestral. Art. 33 - Salvo a deliberação em contrário,
o dividendo será pago no prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado
e, sempre, dentro do mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deli-
berado. Cap. 7º - Dissolução E Liquidação. Art. 34 - A Cia. entrará em liquidação
nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabe-
lecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o
conselho fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-
lhes as respectivas remunerações. Cap. 8º - Lei Aplicável. Art. 35 - Este Estatuto
Social será regido por e interpretado de acordo com as leis da República Federa-
tiva do Brasil.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/12/2014, 
às 9:30h., na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia”), na Rua Humaitá 275, 7º 
andar, parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social 
da Cia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Cia, observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem 
como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.3. Mesa: Presidente: 
Sr. Michel Cukierman Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos4. Ordem do 
Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) o
pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista, 
apurado no período de janeiro a setembro de 2014.5. Deliberações: Todas as de-
liberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pelo acionista
da Cia:(i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavratura
da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76.(ii) O 
pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista, 
apurado no período de janeiro a setembro de 2014. Resolve o acionista aprovar o 
pagamento do crédito devido pela Cia em favor deste, a título de juros sobre ca-
pital próprio, apurado no período de janeiro a setembro do exercício de 2014, no
montante total bruto de R$ 5.340.163,72, tendo sido tal apuração realizada com
observância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previs-
tas na Lei 9.249/1995, ratificando o acionista, desde já, todos os atos praticados
para apuração do referido crédito. Resolve ainda o acionista autorizar os diretores 
da Cia. a tomarem todas as providências necessárias para que o pagamento do
referido crédito seja realizado em até 30 dias a contar da presente data.6. Encer-
ramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tra-
tado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Mesa: Sr. Michel Cukierman – Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos
– Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A. RJ, 05/12/2014. Ju-
cerja reg. 2708020 em 12/12/2014. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: 1. Data, Hora e Local: Aos 31/12/2014, 
às 8:30h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia”), na Rua Humaitá, 275,
7º, parte 1, Humaitá, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social
da Cia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Cia, observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem 
como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Michel Cukierman; Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) 
o pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionis-
ta, apurado no período de outubro a dezembro de 2014. 5. Deliberações: Todas
as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pelo acio-
nista da Cia: A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavratu-
ra da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. O
pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia. em favor do acionista, 
apurado no período de outubro a dezembro de 2014. Resolve o acionista aprovar 
o pagamento do crédito devido pela Cia. em favor deste, a título de juros sobre ca-
pital próprio, apurado no período de outubro a dezembro do exercício de 2014, no 
montante total bruto de R$ 2.765.781,28, tendo sido tal apuração realizada com
observância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previs-
tas na Lei 9.249/1995, ratificando o acionista, desde já, todos os atos praticados
para apuração do referido crédito. Resolve ainda o acionista autorizar os diretores 
da Cia. a tomarem todas as providências necessárias para que o pagamento do
referido crédito seja realizado em até 60 dias a contar da presente data. 6. Encer-
ramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tra-
tado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Mesa: Sr. Michel Cukierman – Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos
– Secretário. Acionista presente: Austral Participações S.A. RJ, 31/12/2014. Ju-
cerja reg. 2724323 em 02/02/2015. Bernardo F. S. Berwanger- Secretário Geral.
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Ata da Assembléia Geral de Constituição. Aos 29/12/2009, às 11h, RJ/RJ, 
na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 6º andares, parte, Leblon, RJ/RJ, reuniram-se 
em Assembléia Geral de Constituição os abaixo assinados, a saber: (1) Ales-
sandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro elétrico, CI R.G. 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF 
005.153.267-04, residente na Av. Vieira Souto, 310, apto. 202, RJ/RJ; (2) Gilber-
to Sayão Da Silva, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
empresário, CI R.G. 04.625.996-6, IFP/RJ, CPF/MF 016.792.777-90, residente 
na Rua Leôncio Corrêa, 170, Leblon, RJ/RJ; (3) Paulo Fernando Carvalho de 
Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenhei-
ro, CI R.G. 08.014.815-8, DETRAN/RJ, CPF/MF 028.557.067-69, residente na 
Rua Carlos da Rocha Faria, 25, Jardim Botânico, RJ/RJ; e (4) Rodrigo Guedes 
Xavier, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, economista, 
CI R.G. 888711, SSP/DF, CPF/MF 443.495.481-49, residente na Rua Embaix-
ador Graça Aranha, 368, Jardim Pernambuco, Leblon, RJ/RJ, com o objetivo 
de constituir uma sociedade por ações, de capital fechado, a ser denominada 
Vitrus Participações Em Resseguradoras S.A. (“Sociedade”). Por indicação un-
ânime dos presentes, assumiu a presidência da reunião o Sr. Gilberto Sayão 
Da Silva, que convidou a mim, Alessandro Monteiro Morgado Horta, para servir 
de Secretário. O Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia Geral de Con-
stituição, esclarecendo que, face ao disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404, 
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), estava dispensada a con-
vocação da Assembléia. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou 
que, como já era do conhecimento de todos os presentes, esta Assembléia tinha 
por objetivo deliberar a respeito da constituição de uma sociedade por ações, 
de capital fechado, sob a denominação de Vitrus Participações em Ressegura-
doras S.A., a ser regida por seu Estatuto Social, pela Lei das S.A., bem como 
pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis às sociedades 
por ações. Ato contínuo, o Sr. Presidente convidou os presentes para que pro-
cedessem à subscrição do capital social da Sociedade, mediante assinatura do 
Boletim de Subscrição anexo, que, rubricado pelos presentes, passou a consti-
tuir parte integrante da presente Ata. O Sr. Presidente esclareceu, ainda, que 
o capital social total da Sociedade é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, que deverá ser totalmente integral-
izado no prazo de 1 ano contado a partir da data da presente Assembléia Geral
de Constituição, em moeda corrente nacional. Nos termos do Boletim de Sub-
scrição que segue anexo à presente Ata, (i) Alessandro Monteiro Morgado Horta
subscreveu 200 ações ordinárias, das quais 20 ações ordinárias, equivalentes
a 2% do capital social da Sociedade, são integralizadas neste ato, em moeda
corrente nacional, mediante depósito no valor de R$ 20,00, efetuado no Banco
do Brasil S.A., nos termos do inciso III do Art. 80 da Lei das S.A.; (ii) Gilberto
Sayão Da Silva subscreveu 400 ações ordinárias, das quais 40 ações ordinári-
as, equivalentes a 4% do capital social da Sociedade, são integralizadas neste
ato, em moeda corrente nacional, mediante depósito no valor de R$ 40,00, efet-
uado no Banco do Brasil S.A., nos termos do inciso III do Art. 80 da Lei das S.A.; 
(iii) Paulo Fernando Carvalho de Oliveira subscreveu 200 ações ordinárias, das
quais 20 ações ordinárias, equivalentes a 2% do capital social da Sociedade,
são integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, mediante depósito
no valor de R$ 20,00, efetuado no Banco do Brasil S.A., nos termos do inciso III
do Art. 80 da Lei das S.A.; e (iv) Rodrigo Guedes Xavier subscreveu 200 ações
ordinárias, das quais 20 ações ordinárias, equivalentes a 2% do capital social da 
Sociedade, são integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, mediante 
depósito no valor de R$ 20,00, efetuado no Banco do Brasil S.A., nos termos do 
inciso III do Art. 80 da Lei das S.A., sendo que os respectivos comprovantes de
depósito dos valores integralizados pelos acionistas subscritores serão devida-
mente apresentados à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCER-
JA quando da solicitação do arquivamento da presente Ata. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do Projeto de
Estatuto Social, que segue anexo a presente ata, devidamente assinado pe-
los acionistas subscritores. Terminada a leitura do Projeto de Estatuto Social, o
Sr. Presidente colocou referido documento em discussão e posterior votação,
verificando-se, ato subseqüente, sua integral e unânime aprovação por todos
os presentes, após o que declarou a Sociedade constituída nos termos do Art.
87, § 3º, da Lei das S.A. Ato contínuo, o Sr. Presidente procedeu à eleição dos
membros da Diretoria da Sociedade, os quais foram eleitos por unanimidade
dos votos dos presentes à Assembléia Geral de Constituição. A Diretoria da So-
ciedade será composta pelos Srs.: como Diretor Presidente: Alessandro Montei-
ro Morgado Horta, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro elétrico, CI R.G. 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF 005.153.267-04; e
como Diretor: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, casado pelo regime
de comunhão parcial de bens, economista, CI R.G. 08.423.755-1, IFP, CPF/
MF 034.032.377-96, ambos residentes e domiciliados na Cidade e no Estado
do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 6º, parte,
Leblon, CEP RJ/RJ. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei,
que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei
especial; (b) em razão de condenação criminal, cuja pena impeça, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (c) por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a proprie-
dade. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta
data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no
livro de atas de reuniões da Diretoria e permanecerão em seus cargos pelo
período de 1 ano a contar da presente data e farão jus, em conjunto, à remuner-
ação anual no montante de R$ 1.000,00. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestasse, foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura
da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e vai por todos os
presentes assinada. RJ, 29/12/2009. Gilberto Sayão Da Silva - Presidente; Ales-
sandro Monteiro Morgado Horta - Secretário. Acionistas Subscritores: Alessan-
dro Monteiro Morgado Horta, Gilberto Sayão da Silva, Paulo Fernando Carvalho 
de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier. Diretores nomeados: Alessandro Monteiro 
Morgado Horta - Diretor Presidente; Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Diretor. 
Visto do Advogado: Marcelo Dodsworth Penna - OAB/RJ nº 155879. Testemu-
nhas: Fábio Monteiro Marques  - RG: 09819700-7 - IFP/RJ - CPF: 023.697.007-
00; José Felipe Junior - RG: 06481825-9 IIPM/BA - CPF: 996.617.725-
68. Jucerja: Certifico o deferimento em 25/01/2010 e o registro sob o Nire
33.3.0029245-4. Murilo Navarro P. Filho - Subst. Eventual da Secretária Geral.
Estatuto Social da Vitrus Participações em Resseguradoras S.A. (em or-
ganização). Capítulo Primeiro - Nome, Objeto, Sede e Duração: Art. 1 - A Socie-
dade tem a denominação de Vitrus Participações Em Resseguradoras S.A. e
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Art. 2 - A Sociedade tem por objeto a participação em sociedades ressegurado-
ras, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Art. 3 - A Sociedade
tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 6º andares, parte, Leblon, CEP 22440-032, podendo
criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer
ponto do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Sociedade terá duração por
tempo indeterminado. Capítulo Segundo - Do Capital Social: Art. 5 - O capital
social é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. O capital social da Sociedade será totalmente integralizado no
prazo de 1 ano contado a partir da data da Assembléia Geral de Constituição da 
Sociedade. § Primeiro - A Sociedade poderá emitir ações preferenciais, de uma
ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem
guardar proporção com as demais, no limite permitido em lei. § Segundo - As
ações não poderão ser oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a ex-
pressa anuência de todos os acionistas. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao
seu titular o direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais, sendo
vedada a emissão de partes beneficiárias pela Sociedade. Capítulo Terceiro -
Da Assembléia Geral: Art. 7 - A Assembléia Geral, que é o órgão deliberativo da
Sociedade, reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) 
meses seguintes ao término do exercício social, para: (i) deliberar sobre as con-
tas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer
do conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger 
os administradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) de-
liberar sobre outras matérias de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraor-
dinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembléia 
Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos Diretores, do conselho fis-
cal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a leg-
islação aplicável. § Primeiro - A convocação far-se-á mediante anúncio publica-
do por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assembléia
Geral, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da
matéria. § Segundo - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser
feita com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do
primeiro anúncio. Não se realizando a Assembléia Geral, será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § Ter-
ceiro - Independentemente das formalidades previstas nos §s primeiro e segun-
do acima, será considerada regular a Assembléia Geral a que comparecerem
todos os acionistas. Art. 9 - A Assembléia Geral será instalada em primeira con-
vocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante
da Sociedade e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A
Assembléia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua falta, pelo
seu suplente, que convidará um acionista, dentre os presentes, para secretariar

os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assem-
bléias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, 
administrador da Sociedade ou advogado. § Único - A prova da representação 
deverá ser depositada na sede da Sociedade até o momento da abertura dos 
trabalhos da Assembléia. Art. 12 - A Assembléia Geral tem poderes para decidir 
todos os negócios relativos à Sociedade, podendo tomar todas as resoluções 
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas 
terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para 
deliberação seja das Assembléias Gerais dos Acionistas, conforme determinado 
pela Lei 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei 
das Sociedades por Ações”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos 
casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no § único 
abaixo, as decisões das Assembléias Gerais de Acionistas serão aprovadas por 
maioria simples dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das 
seguintes matérias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que represen-
tem, pelo menos, 70% (setenta por cento) do capital social da Sociedade: (i) o 
aumento do capital social da Sociedade (exceto para capitalização de reservas 
ou conforme exigido pela legislação aplicável), redução do capital social da So-
ciedade, permuta de ações de qualquer natureza, resgate ou recompra de 
ações, para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, emissão ou ven-
da de quaisquer valores mobiliários da Sociedade, sejam ou não conversíveis 
em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão de ações prefer-
enciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou opções de sub-
scrição; (ii) a aprovação da emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de 
qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incor-
poração ou reorganização da Sociedade em ou com outra sociedade, transfor-
mação em um novo tipo societário ou outra forma de reorganização societária; 
(v) a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de
bens imóveis; (vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim 
como qualquer alteração na estrutura de capital da Sociedade; (vii) o requeri-
mento de falência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em
nome da Sociedade; (viii) a liquidação e a dissolução da Sociedade; (ix) a real-
ização de qualquer cessão em benefício de qualquer credor da Sociedade, no
caso de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer ga-
rantias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas relativas estritamente ao
curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividendos da Sociedade; (xii)
a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e planos de com-
pensação para os executivos da Sociedade; (xiii) a eleição e destituição de au-
ditores independentes; (xiv) a aprovação de transações de afiliadas ou de em-
presas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido pela
Sociedade; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Socie-
dade (“Parte Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do
lucro da Sociedade), inclusive contratos com clientes ou fornecedores e direitos
de propriedade intelectual; (xvi) a assunção de quaisquer obrigações, incluindo,
mas não se limitando a contratos de qualquer natureza ou assinatura de
cheques, que envolvam, em uma única operação ou série de operações relacio-
nadas, quantias equivalentes ou superiores a R$ 1.000.000,00; (xvii) a aquisição, 
alienação e/ou a oneração de ativos da Sociedade cujos valores excedam o
montante de R$ 1.000.000,00 por transação ou série de transações relaciona-
das; e (xviii) a modificação dos objetivos e negócios da Sociedade. Art. 14 - As
deliberações tomadas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assina-
das pelos presentes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comér-
cio, se necessário. Capítulo Quarto - Da Administração Seção I - Normas Gerais 
Art. 15 - A administração da Sociedade compete à Diretoria, cujos membros
serão eleitos para um mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. § Primeiro -
Cabe à Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria. §
Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assi-
natura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à 
sua eleição. Seção II - Diretoria Art. 16 - A Diretoria, eleita pela Assembléia
Geral, será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo um dos
Diretores o Diretor Presidente, e os demais Diretores sem designação específi-
ca. § Primeiro - Em suas ausências ou impedimentos temporários os Diretores
serão substituídos de acordo com a indicação da Assembléia Geral. § Segundo
- Em caso de vacância do cargo de Diretor, será imediatamente convocada As-
sembléia Geral para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de
cargos de diretoria exigido por este Estatuto Social. § Terceiro - Os Diretores
permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Art. 17 - A Di-
retoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escri-
to, através de fax, correio eletrônico ou correspondência com aviso de recebi-
mento, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. O quorum de instalação 
da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § Primeiro - A convocação de 
que trata o caput desse Art. 17 se dará por dispensada quando presentes, à re-
spectiva reunião, todos os Diretores. § Segundo - As deliberações da Diretoria
serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião 
e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, deven-
do as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18 - A Diretoria é o
órgão de administração executiva da Sociedade, cabendo-lhe executar a políti-
ca e as diretrizes básicas definidas pela Assembléia Geral, bem como a repre-
sentação da Sociedade. Art. 19 - Competem à Diretoria, além das atribuições
fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas
previstos para a Sociedade, conforme definidos em Assembléia Geral; (b) exe-
cutar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da Sociedade, de
acordo com os planos de negócios e orçamentos da Sociedade; (c) admitir e
demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro
das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembléia Geral; (e) preparar e sub-
meter à apreciação da Assembléia Geral todos os documentos exigidos na leg-
islação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administração da
Sociedade, incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir e
fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembléia Geral. 
Art. 20 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto Social e/ou
na legislação aplicável, compete ao Diretor Presidente: (i) zelar pela execução
das deliberações da Diretoria; e (ii) estabelecer a ordem do dia das reuniões da
Diretoria e dirigir os respectivos trabalhos, podendo determinar que a deliber-
ação definitiva de qualquer assunto seja adiada para a reunião seguinte. Art. 21
- A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, perante
quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem 
como perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer
Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da Sociedade a quem tenham sido
outorgados poderes específicos. § Primeiro – Os atos que impliquem em re-
sponsabilidade para a Sociedade somente produzirão efeitos se assinados por
2 Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador,
observados os limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 
acima. § Segundo - As procurações serão outorgadas em nome da Sociedade 
por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no
respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o procurador
poderá praticar e a duração do mandato. O mandato ad-judicia pode ser out-
orgado por prazo indeterminado. Art. 22 - É vedado aos Diretores obrigar a
Sociedade em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos
de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras ga-
rantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social. Capítulo
Quinto - do Conselho Fiscal: Art. 23 - A Sociedade terá um conselho fiscal in-
tegrado por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual compe-
tirão as atribuições previstas em lei. § Primeiro - O funcionamento do conselho 
fiscal não será permanente, sendo instalado pela Assembléia Geral, a pedido
de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações. § Se-
gundo - O pedido de funcionamento do conselho fiscal poderá ser formulado
em qualquer Assembléia, ainda que a matéria não conste do edital de convo-
cação. § Terceiro - A Assembléia que receber pedido de funcionamento do
conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes
a remuneração. § Quarto - Cada período de funcionamento do conselho fiscal
terminará na data da primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua insta-
lação. Capítulo Sexto - do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição: Art. 
24 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará 
no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados o bal-
anço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 25 – Os acionistas 
têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equiva-
lente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações. § Primeiro - A Sociedade poderá, por deliberação da
Assembléia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal,
trimestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demon-
strações financeiras intercalares, observados os limites legais. § Segundo - A
Sociedade poderá, por deliberação da Assembléia Geral, declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou semestral. Art. 26 - Salvo a deliberação em con-
trário, o dividendo será pago no prazo máximo de 90 dias da data em que for
declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício social em cujo pagamento
tenha sido deliberado. Capítulo Sétimo - Dissolução e Liquidação: Art. 27 - A
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliber-
ação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o
liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o período da liq-
uidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remuner-
ações. Capítulo Oitavo – Lei Aplicável: Art. 28 - Este Estatuto Social será
regido por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do
Brasil.” Acionistas Subscritores: Alessandro Monteiro Morgado Horta Gilberto
Sayão da Silva, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavi-
er. Visto do Advogado: Marcelo Dodsworth Penna - OAB/RJ nº 155.879. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL PARA DESCONTO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL EXERCICIO 2019 TRABALHADORES NO COMÉRCIO

HOTELEIRO, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA E EXPRESSA CONCEDIDA POR DELIBERAÇÃO

DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA 
Em atendimento ao artigo 605 da CLT e demais dispositivos legais em vi-
gor, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO 
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pelo presente Edital, 
faz saber aos trabalhadores no comércio hoteleiro, restaurantes, bares e 
similares, contadores e especialmente as empresas da categoria econômi-
ca dos ramos Hotéis, Motéis, Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, 
Churrascarias, Lanchonetes, Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, 
Pensões, Hospedarias, Pousadas, todos as meios de hospedagens, Quios-
ques, Pizzarias, Pastelarias, gastronomia em geral e similares estabelecidas 
no Municipio de sua Base Territorial (Rio de Janeiro) que, conforme dispõe o 
artigo 582 da CLT, o desconto da contribuição sindical deve ser efetuado de 
todos os empregados da categoria profissional dos empregados no comércio 
hoteleiro, restaurantes, bares e similares, com base em 1(um) dia de trabalho 
(CLT, art. 580, inciso I) e recolhido na Caixa Econômica Federal e/ou Esta-
belecimentos Bancários credenciados até o dia 30/04/2019 (CLT, art. 583, 
caput). Na forma da CLT, artigo 582, §1° alineas "a e b" e §2°, considera-se 
um dia de trabalho: a) Se o empregado receber salário mensal fixo, o salário 
do mês de março/2019 dividido por 30; b) Se empregado receber salário 
hora, a valor do salário hora do mês de março/2019, multiplicado por 08. ou 
pela jornada normal de trabalho, se for menor; c) Se o empregado receber 
salário dia, o valor de 01 dia de salário no mês de março/2019; d) Se o em-
pregado receber por comissão, tarefa ou empreitada, o valor recebido em 
fevereiro/2019 dividido por 28; e) Se o empregado receber habitualmente, 
gorjetas ou prêmios o valor base para cálculo da contribuição previdenciária 
no mês de janeiro/2019; f) Se a empregado receber salário misto (fixo mais 
comissão, ou fixo mais gorjetas, por exemplo), deverão ser observados os 
critérios acima para cada parte do salário. Ficam as empresas, contadores 
e empregados notificados que a "autorização prévia e expressa" pre-
vista nos artigos 578,579,582,583,602,611-B (inciso XXVI), todos da CLT 
(redação da Lei 13.467/2017), foi concedida por deliberação da Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 28/02/2019, legalmente convo-
cada através dos Editais de Convocação publicado no jornal “Monitor 
Mercantil, em suas edições de 20, 21 e 22/02/2019, (vinte, vinte e um e 
vinte e dois de dois mil e dezenove). Edições No. 28.324, página No. 
06, Seção “Financeiro”; 28.325, pagina 8, Seção “Financeiro” e 28.326, 
página 7, Seção “Financeiro”. Ficam as empresas notificadas que o não 
recolhimento da contribuição sindical de seus empregados no prazo supra 
estipulado acarretara para as mesmas as penalidades constantes do art. 600 
da CLT, ou seja, 10% de multa nos 30 primeiros dias, com o adicional de 
2% (dois par cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e correção monetária. As Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) podem ser obtidas através do site na 
internet https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do, 
usando o código da entidade 87807 ou na Sede do Sindicato, no seguinte en-
dereço: Rua do Senado 264 — Centro — RJ, Telefone: (21) 2221-6007. As 
empresas deverão enviar ao sindicato, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após o pagamento, copia (s) das Guia(s) de Recolhimento da Con-
tribuição Sindical Urbana (GRCS), devidamente quitada(s), bem como 
relação nominal, com discriminação (no verso ou anexo), dos emprega-
dos contribuintes, indicando a função de cada um, remuneração base, 
para cálculo e valor descontado  e recolhido, nos termos do §20 do art. 
583 da CLT c/c a Portaria MTB/GM 3.23311983 (DOU 30/1211983) e Nota 
Técnica SRTITEM No.202/2009 (DOU 15/1212009). Finalmente, as empre-
sas ficam, ainda notificadas de que o mesmo desconto (um dia de trabalho) 
deverão sofrer os empregados admitidos após o mês de março/2019, que 
ainda não tenham sofrido o desconto da contribuição sindical devendo este 
recolhimento ser feito até o último dia útil do mês subsequente a admissão, 
observando-se os demais procedimentos supra (CLT, art.602, “caput” e para-
gráfo único). Outras informações e/ou esclarecimentos poderão ser obtidas 
diretamente no sindicato profissional, em sua sedesocial/administrativa, lo-
calizada na Rua do Senado, n. 264 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, Telefone 
(021) 2221-6007, ou ainda através do email: contato@sindicatohoteleirorj.
com.br. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019... 

RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA
PRESIDENTE

MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77  -  NIRE nº 33.300.163.565

Companhia Aberta  -  Registro CVM nº 01794-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam os acionistas da MRS LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) convocados, 
na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 
6.404/76”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-
-se no dia 25 de abril de 2019, às 11 (onze) horas, na sede social da Com-
panhia, situada na Praia de Botafogo, nº 228, 12º andar, sala 1.201-E, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias: 1) Em Assembleia Geral Ordinária: i. tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; ii. examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes; iii. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de dividendos,
a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2019 e a re-
tenção de parcela de lucros, conforme proposta dos órgãos da administra-
ção, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76; iv. fixar a remuneração glo-
bal dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 
2019 e 31 de dezembro de 2019; v. definir o número de membros a compor
o conselho de administração da Companhia; vi. eleger os membros do con-
selho de administração da Companhia; vii. eleger o presidente do conselho
de administração; e, 2) Em Assembleia Geral Extraordinária: i. deliberar
sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores
no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018. Todos os documentos pertinentes às matérias incluídas na ordem do
dia estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, situ-
ada no supramencionado endereço, e também no sítio eletrônico da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.mrs.com.
br/ri). A Companhia informa ainda que, nos termos do artigo 141 da Lei nº
6.404/76, do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e do artigo 3º da Instru-
ção CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo para requerer a adoção do voto múltiplo para a eleição dos mem-
bros do conselho de administração é de 5% (cinco por cento) do capital
votante. Para participarem da assembleia, os acionistas deverão apresentar 
os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei nº 6.404/76,
especialmente documento de identidade e comprovante de sua condição
de titular de ações escriturais ou em custódia, expedido pelo Banco Brades-
co S.A., instituição depositária das ações de emissão da Companhia. Na
hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados cópia do
estatuto social ou contrato social em vigor e documentação societária com-
probatória de poderes de representação (eleição de administradores e/ou
procuração, sendo que em caso de participação por procuração a firma do
outorgante deverá estar reconhecida); e documento de identificação do(s)
representante(s) legal(is). O acionista pode ser representado na assembleia 
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos ter-
mos do parágrafo 1º do aludido art. 126. Os acionistas poderão exercer
o voto à distância nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, por
meio do preenchimento e entrega, até o dia 18 de abril de 2019 (inclusive),
do boletim de voto a distância (“boletim”), disponibilizado nesta data, 25 de
março de 2019. O acionista poderá enviar o boletim, dentro do prazo infor-
mado, para: 1) a Companhia; 2) o escriturador das ações de emissão da
Companhia; ou 3) seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no
caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central.
As orientações e procedimentos para o preenchimento e entrega do boletim 
podem ser verificadas no próprio boletim e no item 12.2 da última versão
arquivada do Formulário de Referência da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.
Luis Fernando Barbosa Martinez

Presidente do Conselho de Administração

Assine o Monitor Mercantil

Governo de Moçambique confirma 281 mortes por Ciclone Idai
Ao menos 281 mortes 

já foram confirmadas em 
Moçambique devido à pas-
sagem do ciclone Idai pelo 
sudeste da África, há uma 
semana. Informações divul-
gadas pelo governo, nesta 
sexta-feira, dão conta de 
que, na província de Sofa-
la, pelo menos 200 pessoas 
perderam a vida em meio ao 
rastro de destruição deixado 
pela passagem de um dos 
mais fortes ciclones a atingir 
o país em muitos anos. Ou-
tros 81 óbitos foram confir-
mados na província de Ma-
nica, na região central.

As buscas aos desapareci-
dos e o auxílio às comunida-
des isoladas continuam. Só 

no distrito de Búzi, em Sofa-
la, mais de 180 mil pessoas 
foram afetadas pelos fortes 
ventos, chuvas e inundações 
que atingiram também a pa-
íses vizinhos, como Mada-
gascar, Malaui, Zimbábue e 
a África do Sul. Aproveitan-
do que, em algumas locali-
dades, as chuvas deram uma 
trégua, o Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades 
(INGC) está usando drones 
para vasculhar áreas isola-
das onde moradores ficaram 
sitiados.

Parte dos desabrigados 
estão alojados em centros 
de acomodação e em esco-
las onde a todo instante che-
gam novas famílias. Hoje, 

o governo moçambicano 
prometeu que, dentro de, no 
máximo, 48 horas, abrirá no-
vos centros “para aliviar as 
salas de aula ocupadas pelas 
populações que se abrigaram 
nos estabelecimentos de en-
sino”.

Voluntários

Voluntários já reuniram 
mais de 7 mil toneladas de 
alimentos, roupas e uten-
sílios que, ainda de acordo 
com o governo, deverão ser 
transportados da capital, 
Maputo, para Sofala, nes-
te sábado. Segundo um dos 
coordenadores da ação soli-
dária, Bruno Huca, mais de 

400 voluntários trabalham 
incessantemente para sepa-
rar, embalar e aprontar todos 
os donativos. A expectativa 
é coletar 14 mil toneladas de 
produtos ao longo das pró-
ximas semanas. Além dis-
so, dezenas de funcionários 
públicos de Maputo doaram 
um dia de salário às vítimas 
do ciclone.

Em sua página no Face-
book, o presidente moçam-
bicano Filipe Nyusi disse 
ter visto pescadores usando 
pequenas embarcações para 
auxiliarem as equipes de res-
gate. “É impressionante a so-
lidariedade interna, mesmo 
no meio de dificuldades”, 
escreveu Nyusi após ter vi-

sitado o distrito de Buzi. 
“Estamos esperançosos de 
que, apesar da onda de de-
sinformação a respeito deste 
processo, muito rapidamente 
vamos aliviar o sofrimento 
das nossas irmãs e irmãos 
que perderam o que tinham. 
A melhor forma de recons-
truirmos as zonas afetadas é 
trabalharmos na união e soli-
dariedade.”

Segundo órgãos de im-
prensa moçambicanos, a Co-
missão Nacional de Eleições 
(CNE) estuda adiar o início 
do recenseamento eleitoral 
agendado para começar em 
1º de abril, abrindo o proces-
so que, se nada mudar, deve 
culminar com a realização 

de eleições gerais, incluindo 
para as assembleias provin-
ciais, no dia 15 de outubro.

A União Europeia e vá-
rios países anunciaram ajuda 
financeira e humanitária a 
Moçambique. Esta manhã, 
o presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que conversou, por 
telefone, com o presidente 
de Moçambique. Além de 
manifestar a solidariedade 
brasileira, Bolsonaro disse 
ter oferecido ajuda. “Nos 
colocamos à disposição no 
que for possível. (Eu) me 
solidarizo com o povo do 
Zimbabue e Malauí, também 
atingidos pelo ciclone”, es-
creveu o presidente, na sua 
conta no Twitter.
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Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A
CNPJ nº 33.249.046/0001-06
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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 90 - - - - - - 90 -
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 média  
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 
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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.


