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Emprego com carteira 
cresce, mas salário cai
Número de empregos 
formais ainda é 2,4 
milhões menor que 
em 2014

Foram criados 173.139 em-
pregos com carteira assinada em 
fevereiro, o melhor resultado para o 
mês desde 2014, quando o número 
de vagas aumentou em 260.823. 
O resultado de 2019 decorreu de 
1.453.284 admissões e 1.280.145 
demissões. O estoque do emprego 
formal alcançou 38,6 milhões de 
postos de trabalho.

Em 2014, antes das demissões 
provocadas pela política de austeri-
dade implantada a partir de 2015, o 
estoque de empregos no Caged era 
de 41 milhões. Dessa forma, o Bra-
sil ainda precisaria gerar 2,4 mil-
hões de empregos co carteira para 
atingir o recorde de quatro anos 
atrás.

Nos dois meses do ano, o saldo 
de geração de empregos formais 
chegou a 211.474. Nos 12 meses 
terminados em fevereiro, foram 
criados 575.226 postos de trab-
alho. Os números são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), da Secretaria 
de Trabalho do Ministério da Eco-
nomia.

O perfil dos empregos criados, 
porém, continua piorando. Mais da 

metade foram abertos no setor de 
serviços (112.412). A indústria de 
transformação ficou com 33.472 
postos de trabalho. O salário mé-
dio de admissão em fevereiro ficou 
em R$ 1.559,08, inferior ao R$ 
1.718,79 que os que foram demiti-
dos recebiam.

Segundo o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Rogério Marinho, 
há sinalização de “retomada consis-

tente” do emprego no país. “Nossa 
expectativa é de que essa retomada 
se mantenha nos próximos meses 
principalmente porque a economia 
vai bem”, explicou.

Com relação às mudanças in-
troduzidas pela nova lei trabal-
hista, o saldo de postos de trab-
alho na modalidade intermitente 
(em que o empregado recebe por 
horas de trabalho) chegou em 
4.346; no trabalho parcial, 3.404. 

As maiores gerações de vagas de 
trabalho intermitente ocorreram 
no setor de serviços (2.311) e co-
mércio (973). No caso do trabalho 
parcial, a maior parte dos postos 
gerados foi do setor de serviços 
(2.658), seguido pelo comércio 
(424).

Os desligamentos por acordo 
chegaram a 19.030, em fevereiro. 
A maioria ocorreu no setor de ser-
viços, com 8.930 desligamentos.

MP recorrerá da decisão de 
desembargador que soltou Temer

O Ministério Público Federal 
(MPF) anunciou que recorrerá da 
decisão desembargador Ivan Athié, 
do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2), que concedeu 
a liberdade ao ex-presidente Mi-
chel Temer, ao ex-ministro Moreira 
Franco e outras seis pessoas presas 
na Operação Descontaminação.

A expectativa do MP é que os 
habeas corpus sejam julgados pela 
1ª Turma do Tribunal, se possível 
na sessão desta quarta-feira.

O desembargador Ivan Athié 
argumenta que a decisão do juiz 
federal Marcelo Bretas, responsá-
vel pela Lava Jato no Rio de Ja-
neiro, não se sustenta “em face da 
ausência de contemporaneidade 
dos fatos”. Athié também destaca 
que Temer e Moreira Franco não 
ocupam mais os cargos nos quais 
os crimes teriam sido praticados. 
“Assim, o motivo principal da de-

cisão atacada – cessar a atividade 
ilícita – simplesmente não exis-
te”, explica.

Também obtiveram habeas cor-
pus o coronel João Batista Lima Fi-
lho (coronel Lima), Maria Rita Fra-
tezi, Carlos Alberto Costa, Carlos 
Alberto Costa Filho e Vanderlei de 
Natale. A decisão do desembarga-
dor foi estendida a Carlos Alberto 
Montenegro Gallo, que não impe-
trou pedido de soltura.

Em nota, procuradores da Força 
Tarefa da Lava Jato reafirmaram 
que “as razões para a prisão pre-
ventiva são robustas e consisten-
tes”. De acordo com o MPF, na 
Operação Radioatividade, foi iden-
tificada organização criminosa que 
atuou na construção da usina nu-
clear de Angra 3, praticando crimes 
de cartel, corrupção ativa e passiva, 
lavagem de capitais e fraudes à li-
citação.

Defesa de Lula quer processo do triplex na Justiça Eleitoral
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva pediu ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) a 
anulação da condenação no caso do 
tríplex do Guarujá (SP) e o envio 
do processo para a Justiça Eleitoral. 
A manifestação foi baseada na de-

cisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que confirmou a competên-
cia da Justiça Eleitoral para julgar 
crimes comuns conexos aos eleito-
rais.

O caso será julgado pela Quin-
ta Turma do tribunal e tem como 

relator o ministro Felix Fischer. O 
pedido foi feito diante da possibi-
lidade de o STJ julgar nos próxi-
mos dias o recurso protocolado 
no ano passado pelos advogados 
do ex-presidente para rever a con-
denação.

O ex-presidente Michel Temer 
deixou a sede da Superintendência 
da Polícia Federal no Rio de Janei-
ro às 18h42, acompanhado de seu 
advogado e escoltado por um carro 
da Polícia Federal.

Déficit externo 
está US$ 650  
milhões menor  
que em 2018

O déficit em transações correntes 
(compras e vendas de mercadorias 
e serviços e transferências de renda 
do país com outras nações) chegou 
a US$ 1,134 bilhão em fevereiro, 
segundo o Banco Central (BC). O 
resultado foi menor do que o regis-
trado em fevereiro de 2018, quando 
houve déficit de US$ 2,043 bilhões.

Em janeiro e fevereiro, o dé-
ficit nas contas externas soma US$ 
7,678 bilhões, contra US$ 8,335 
bilhões nos dois primeiros meses 
do ano passado.

A conta renda primária (lucros e 
dividendos, pagamentos de juros e 
salários), parte das transações cor-
rentes, ficou negativa em US$ 2,409 
bilhões no mês passado. Página 11

Guedes vai  
à CCJ explicar 
proposta para 
Previdência

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, participa nesta terça-feira 
da primeira audiência pública so-
bre a proposta de reforma da Previ-
dência (PEC 6/19) na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos.

Segundo o presidente da comissão, 
deputado Felipe Francischini (PSL-
PR), a liderança do governo na Câ-
mara confirmou a ida do ministro às 
14 horas. Na quinta-feira, o debate 
deverá ser feito com seis constitucio-
nalistas. Dois nomes serão indicados 
pelas lideranças da base do governo, 
outros dois nomes por lideranças da 
oposição, e os últimos dois, por depu-
tados ditos independentes.

Entre os convidados estão o secre-
tário especial adjunto de Previdência 
e Trabalho, Bruno Bianco Leal, a 
procuradora Elida Graziane Pinto, do 
Ministério Público de Contas de São 
Paulo, e o advogado Cezar Britto, ex-
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Também é esperado o anúncio 
do nome do relator da reforma da 
Previdência dos trabalhadores ci-
vis pelo presidente da CCJ, Felipe 
Francischini (PSL-PR). A decisão 
foi adiada por três fatores: a decep-
ção com a proposta para os milita-
res, a falta de articulação do gov-
erno e a resistência de deputados 
em assumir um cargo que promete 
desgaste eleitoral.

Confiança da 
indústria recua  
1,9 ponto na 
prévia de março

O Índice de Confiança da Indús-
tria teve uma queda de 1,9 ponto na 
prévia de março deste ano, na com-
paração com o resultado consolida-
do de fevereiro. Segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o 
indicador caiu para 97,1 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos.

O Nível de Utilização da Capaci-
dade Instalada da Indústria (NUCI) 
avançou 0,2 ponto, para 74,9%. 
Para a prévia de março, foram con-
sultadas 780 empresas entre os dias 
1º e 21 deste mês.

Elza Fiúza/ABr

Setor de serviços foi o que mais criou empregos em fevereiro

Ex-presidente deixa a PF no Rio
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Tributação das corporações na economia global

A Previdência que sonhamos está aqui

Quatro perguntas para 
quem está iniciando 
como consultor

A percepção pública de 
que algumas grandes em-
presas multinacionais pa-
gam pouco imposto levou 
a demandas políticas por 
ações urgentes. Não é di-
fícil perceber porquê. Dei-
xe-me destacar três razões 
pelas quais uma nova abor-
dagem para a tributação 
corporativa internacional é 
urgente.

Em primeiro lugar, a fa-
cilidade com que as mul-
tinacionais parecem poder 
evitar os impostos e o de-
clínio de três décadas nas 
alíquotas do imposto cor-
porativo enfraquecem a fé 
na justiça do sistema tribu-
tário geral.

Em segundo lugar, a si-
tuação atual é especialmen-
te prejudicial para os países 
de baixa renda, privando-os 
de receitas muito necessá-
rias para ajudá-los a alcan-
çar maior crescimento eco-
nômico, reduzir a pobreza 
e cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel de 2030.

Economias avançadas 
moldaram há muito tempo 

as regras tributárias corpo-
rativas internacionais, sem 
considerar como elas afe-
tariam os países de baixa 
renda.

A análise do FMI mos-
tra, por exemplo, que os 
países que não pertencem 
à OCDE perdem cerca de 
US$ 200 bilhões em receita 
por ano, ou cerca de 1,3% 
do PIB, devido a empresas 
que transferem lucros para 
locais com baixos impos-
tos.

Esses países precisam de 
um lugar na mesa. A Plata-
forma de Colaboração so-
bre Impostos, um esforço 

conjunto do FMI, Banco 
Mundial, OCDE e ONU, 
está ajudando nessa frente.

Em terceiro lugar, um 
ímpeto para repensar a tri-
butação corporativa inter-
nacional decorre da ascen-
são de modelos de negócios 
altamente lucrativos, orien-
tados à tecnologia e forte-
mente digitais. Esses mode-
los de negócios dependem 
de ativos intangíveis, como 
patentes ou softwares, di-
fíceis de atribuir um valor. 
Eles também demonstram 
que assumir uma ligação 
entre renda e lucros e pre-
sença física tornou-se desa-
tualizado.

Isso, por sua vez, pro-
vocou preocupações sobre 
justiça. Países com muitos 
usuários ou consumidores 
de serviços digitais encon-
tram-se com pouca ou ne-
nhuma receita fiscal dessas 
empresas. Por quê? Porque 
elas não têm presença física 
lá.

Portanto, precisamos cla-
ramente de repensar a base 
da tributação internacional. 
No entanto, isso significa 

que os países devem traba-
lhar juntos. Fazer progresso 
requer coordenação entre 
todos e na direção certa.

Uma nova pesquisa do 
FMI publicada há duas se-
manas analisa várias op-
ções no contexto de três 
critérios principais: melhor 
abordagem da transferência 
de lucros e concorrência 
fiscal; superar os obstácu-
los legais e administrati-
vos à reforma; e assegurar 
o pleno reconhecimento 
dos interesses dos países 
emergentes e em desenvol-
vimento.

A atual arquitetura in-
ternacional de impostos 
corporativos está funda-
mentalmente desatualizada. 
Ao repensar o sistema exis-
tente e abordar as causas 
profundas de sua fraqueza, 
todos os países podem se 
beneficiar, inclusive nações 
de baixa renda.

q  Christine Lagarde
Diretora-gerente do Fundo 

Monetário Internacional 
(FMI). Artigo publicado no 

Blog do FMI.

Há mais de duas déca-
das os sucessivos gover-
nos abordam a necessida-
de de reformar o sistema 
previdenciário brasileiro. 
Nesse tempo, desde Fer-
nando Henrique, inúmeras 
alterações já foram imple-
mentadas no regime geral, 
nas pensões e na aposen-
tadoria dos servidores pú-
blicos. Nenhuma delas foi 
para melhorar a remune-
ração dos aposentados ou 
pensionistas. Pelo contrá-
rio, só piorou.

Mesmo assim, a Segu-
ridade Social brasileira 
mantém um sistema vi-
goroso de distribuição de 
renda. São 30,2 milhões 
de brasileiros que rece-
bem da Previdência, sen-
do 61,29% do total o valor 
de até um salário mínimo. 
Isso representa 40,36% do 
gasto total da Previdência; 
até dois salários, o mon-
tante de beneficiados che-
ga a 80,85%.

Chegamos a 2019, uma 
forte e corrosível pressão 
se instalou novamente 
para reformar a Previdên-
cia, caso contrário o Bra-
sil quebraria. Para tanto, 
a máquina de propagan-
da do governo, formado 
majoritariamente por mi-
litares e atores do merca-
do financeiro, diz que irá 
combater privilégios e de-
mocratizar o sistema.

A proposta enviada pelo 
presidente Bolsonaro ao 
Congresso causa arrepios 
em todo os brasileiros, so-
bretudo nos trabalhadores 
mais sofridos e mais po-
bres, como agricultores, 
operários do chão de fá-
brica e trabalhadoras do-
mésticas.

Diante da aterrorizante 
proposta, todos nos per-

guntamos: será que não 
existe algum sistema de 
aposentadoria que seja 
mais justo? Será que ne-
nhum país conseguiu ofer-
tar tranquilidade e bem-
estar para um aposentado 
e sua família? Sim, esse 
sistema existe.

Numa determinada na-
ção, cujo nome revelare-
mos mais adiante, os tra-
balhadores se aposentam, 
em média, entre 45 e 50 
anos de idade, mulheres 
e homens, e não aos 62 e 
65 anos, respectivamen-
te, como quer Bolsonaro. 
Há casos registrados de 
aposentadorias com 33 
anos de idade, o que não 
corresponde nada à situa-
ção brasileira, na qual em 
algumas regiões do país, 
incluindo a periferia de 
capitais, a expectativa de 
vida não atinge a idade 
proposta na reforma.

Nesse país, o valor mé-
dio das aposentadorias 
equivale a 13,7 salários 
mínimos e suas pensões, 
em caso de falecimento do 
titular, são estendidas in-
tegralmente a seus filhos 
até completarem 24 anos 
(se estudantes) e vitalicia-
mente a suas filhas, caso 
solteiras. Bem diferente 
da proposta apresentada 
pelo governo de aumen-
tar a idade de 65 para 70 
anos para ter acesso a um 
salário mínimo aos mais 
miseráveis e de cortar para 
50% a pensão do cônjuge 
em caso de morte, mais 
10% por filho até atingir a 
maioridade.

Além de possuírem 
estabilidade em seus 
empregos, como rege a 
Convenção 158 da Orga-
nização Internacional do 
Trabalho, ao se aposen-

tarem esses trabalhadores 
ganham uma promoção 
salarial, recebendo não só 
o salário imediatamente 
acima do seu cargo, mas 
integral. Devido à idade 
baixa, muitos se dedicam 
a palestras e consultorias, 
aumentando suas rendas.

Nada parecido com a si-
tuação do trabalhador bra-
sileiro; cerca de 50 milhões 
estão na informalidade 
e 13 milhões, desempre-
gados. Como o tempo de 
contribuição exigido pela 
reforma é de 40 anos para 
ter 100% de aposentadoria, 
um pobre que começa a tra-
balhar aos 14 anos como 
jovem aprendiz terá de 
contribuir 48 anos (mulher) 
ou 51 anos (homem) para 
atingir a idade mínima de 
aposentadoria (62/65 anos). 
Isso se ele for o maior sor-
tudo do planeta e nunca for 
demitido.

Pois bem, meus caros. 
O modelo de aposenta-
doria citada acima é dos 
militares brasileiros, os 
próceres proponentes da 
reforma que irá impedir 
milhões de brasileiros de 
obterem a aposentadoria. 
E o soldado que se apo-
sentou aos 33 anos, aliás, 
capitão, é Jair Bolsonaro, 
o presidente que está pro-
pondo esse sacrifício para 
todo o povo, afirmando 
que irá acabar com rega-
lias, uma grande mentira, 
pois já é notório que a 
reforma proposta aos mi-
litares irá aumentar ainda 
mais seus soldos.

Muito contraditório, 
uma vez que o rombo nas 
aposentadorias dos milita-
res é de R$ 40,5 bilhões. 
Em 2018, as receitas so-
maram R$ 2,1 bilhões, 
enquanto as despesas, R$ 

42,614 bilhões.
Certamente o povo 

brasileiro tem alta estima 
pelas Forças Armadas, e 
devemos fortalecer cada 
vez mais esta instituição. 
Mas nos parece um tanto 
injusto, para não dizer hi-
pócrita, que um governo 
formado por militares ten-
te nos forçar a acatar uma 
reforma que praticamente 
acaba com a Previdência 
Pública Brasileira, jogan-
do milhões de pessoas na 
miséria, mantendo e am-
pliando seus benefícios de 
aposentadoria.

Dizem que os militares 
possuem particularidades 
e podem até arriscar suas 
vidas em caso de guerra. 
Creio que os militares bra-
sileiros não estão correndo 
mais risco de vida do que 
os trabalhadores em ge-
ral. Todos os dias, a cada 
3 horas, 38 minutos e 43 
segundos, um trabalhador 
ou uma trabalhadora mor-
re vítima de acidente de 
trabalho. O que dizer para 
uma viúva de um policial 
civil, federal ou militar as-
sassinado no cumprimen-
to do dever? Diferente do 
militar que pode passar a 
pensão integral para sua 
filha, e até para a neta, se o 
policial vier a morrer, sua 
esposa receberá, depen-
dendo da idade, apenas 
50% da pensão. Injusto, 
não acham?

Por essas e outras, é 
possível afirmar com toda 
certeza: essa reforma é in-
justa, hipócrita e danosa 
para o trabalhador e traba-
lhadora, e por isso deve-
mos refutá-la.

q  Antonio Neto
Presidente da Central dos 

Sindicatos Brasileiros.

Entrando no mundo da con-
sultoria surgem algumas dúvi-
das, aqui estão alguns exem-
plos:

1 – Como o consultor pode 
atuar?

Há três perfis de consultor: 
consultor independente, que se 
associa a outros tão-somente 
em projetos; consultor asso-
ciado em pessoa jurídica/con-
trato social a outros, o consul-
tor o que dirige ou pertence a 
consultorias de vários portes; 
empregado de empresa de 
consultoria, o empregado que 
começa como trainee em uma 
empresa de consultoria e faz 
carreira, aspirando à socieda-
de;

2 – Como o cliente escolhe 
o consultor?

 A escolha está mais em fun-
ção do serviço a ser contratado 
do que se é consultor indepen-
dente ou empresa de consulto-
ria. A empresa aglutina consul-
tores que agregam e partilham 
conhecimentos, o que é uma 
vantagem, mas também pode 
ser uma desvantagem se a con-
sultoria não perceber que cada 
cliente é único, com seu espa-
ço, tempo e circunstâncias. Foi 
assim que iniciamos.

A meu ver, o que se deve le-
var em consideração é escolher 
consultor que demonstre com-
petência, experiências múlti-
plas, conhecimento do setor e 
que desfrute de boa reputação. 
Se empresa de consultoria ou 
consultor independente, o fun-
damental é que trabalhe junto 
com o cliente, siga padrões 
éticos, não preste serviços a 
empresas envolvidas em cor-
rupção e entregue o que foi 
contratado.

Hoje, com a acelerada au-
tomação, consultores expe-
rientes e novos consultores 
complementam suas compe-
tências. Empresas de consul-
toria: 81% são de pequeno 
porte, faturando até R$ 500 
mil/ano (Perfil das Empresas 
de Consultoria no Brasil, na 
edição dez 2018).

É imperativo que os exe-
cutivos da contratante acom-
panhem de perto, lado a lado, 
o trabalho do consultor. As 
empresas, com o executivo 
responsável pelo contrato 
à frente, devem programar 
reuniões de trabalho, acom-
panhamento de etapas e do 
cronograma, a fim de conhe-
cerem, de fato, a real dimen-
são do problema, costurarem 
relacionamento produtivo e 
aberto com todos os setores 
da empresa e manterem con-
tato frequente com o Consul-
tor, patrocinando, debatendo, 
analisando, endossando e 
apoiando seu trabalho.

Com certeza, a maioria dos 
fracassos de projetos de con-
sultoria ocorre por falta de 
apoio efetivo da alta direção 
das empresas.

3 – O consultor precisa de 
um escritório próprio?

A pesquisa anual Perfil das 
Empresas de Consultoria no 

Brasil, na edição dez 2018, re-
vela que 19,9% adotam home-
office e coworking, e 66, 7% 
prestam consultoria nas insta-
lações do cliente. O consultor 
deve ponderar sobre abrir seu 
próprio escritório ou trabalhar 
em home office ou coworking.

Com a praticidade operacio-
nal oferecida pela virtualidade 
dos serviços na era digital da 
internet, a existência “físi-
ca” de espaço específico para 
o negócio não se faz sempre 
necessária – e a modalidade 
do trabalho em casa dispensa 
gastos com novas instalações 
físicas e com deslocamento. 
Além do tempo e do estresse 
decorrente.

No entanto, há que se ter 
disciplina na opção residên-
cia e escritório. Prós, vimos, 
e contras (o pessoal da “casa” 
invadir o escritório, estar sem-
pre disponível para casa ou 
para o escritório, com o escri-
tório invadindo as horas com a 
família, lazer…).

Há ainda a via do coworking,
baseado no compartilhamen-
to de um mesmo ambiente de 
trabalho bem aparelhado por 
profissionais independentes de 
ramos diversos – uma alterna-
tiva atraente devido ao preço 
reduzido pelo acesso à estru-
tura de escritório coletivizada, 
elogiada ainda como favorável 
à produtividade e ao estabe-
lecimento (ou ampliação) de 
rede de contatos de negócios 
(networking).

4 – Por que se contrata um 
consultor?

Diversas são as razões que 
levam uma empresa a buscar 
um consultor, entre elas desta-
cam-se:

– Necessidade de conheci-
mento/competência, experiên-
cia, habilidade

– Procura de serviços tem-
porâneos – início, meio e fim

– Vontade de manter a inde-
pendência

– Busca de um raciocínio 
sistêmico

– Desejo de agregar um pro-
fissional que possa “entregar” 
conhecimento, informação, 
serviços qualificados na área e 
habilidades para a solução de 
futuros problemas organiza-
cionais e pessoais

Lembrando que na consul-
toria “não há receita de bolo, 
porque não existem “doen-
ças”, mas sim doentes; cada 
empresa/organização tem 
seu espaço, seu tempo e cir-
cunstâncias, embora existam 
“diretrizes” a adotar, o resto 
depende e o mais importante 
será sempre identificar qual é 
o “real” problema.

Assim, a intervenção/traba-
lho em consultoria é irrepetí-
vel, é único.

q  Luiz Affonso Romano
CEO do Laboratório da 
Consultoria, coach para 

desenvolvimento em consultoria 
e instrutor/professor de 

Cursos de Desenvolvimento de 
Consultores.

Países menos 
desenvolvidos 
perdem 1,3% 
do PIB com 
transferência de 
lucros
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Advinha quem vai sair 
perdendo no Equador?

O Equador vai implantar um plano econômico tute-
lado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Ape-
sar das fortes conquistas em termos de crescimento na 
economia e redução da desigualdade social, o país não 
conseguiu se livrar da faca de dois gumes que é a dolar-
ização da economia.

Com a moeda norte-americana se fortalecendo, o 
Equador perde competitividade, apesar de elevar os gan-
hos com o petróleo, do qual o país ainda é fortemente 
dependente.

O plano econômico não difere muito da receita do 
FMI, apesar de o Equador não apresentar a economia 
quebrada como a Argentina. Anna Ivanova, chefe da 
missão do FMI, explica que será necessário implantar 
políticas que permitam uma desvalorização interna em 
busca de competitividade e aumento da produtividade, 
com otimização da massa salarial.

Traduzindo do economês: como os preços dos produ-
tos em dólar não podem ser alterados, pois são mundiais, 
será realizado um arrocho salarial, único preço da econo-
mia que é somente local.

A fórmula, claro, passa por “flexibilização” do mer-
cado do trabalho e redução das regras que afetam o mer-
cado financeiro.

Jogo da dívida
De 2015 a janeiro de 2019, a parcela da Dívida Pública 

Mobiliária Federal Interna (DPMFi) detida por investi-
dores estrangeiros desabou de 21% para 12%. A queda dos 
juros, diminuindo a atratividade dos ganhos, assim como 
a desvalorização cambial, ajudam a explicar, parcialmente 
esta queda. A Mapfre Investimentos atribui culpa à perda 
do grau de investimento, no segundo semestre de 2015, o 
que afasta alguns fundos internacionais.

O prazo médio da dívida interna foi encurtado em 
11%, e a parcela da dívida indexada a títulos pós-fixados 
aumentou de 20% para 38%.

Tarefa para o contribuinte
O Tribunal de Contas da União (TCU) dá razão aos 

contadores de que a implantação do eSocial Empresas 
aumenta o trabalho destes profissionais. O órgão realiza 
fiscalizações para determinar como o excesso de buro-
cracia do Estado afeta o setor produtivo.

No caso do sistema que unifica as informações trabal-
histas prestadas pelo empregador, “o programa apresenta 
deficiências em sua implantação, com atualizações in-
tempestivas de versões, e entrega dos ambientes de de-
senvolvimento com pouca antecedência”, critica o TCU.

“Além disso, os novos requisitos demandados pelo 
eSocial criaram necessidade de ampliação do número 
de funcionários nas empresas e a contratação de consul-
tores, especialistas e serviços de treinamento.”

O Estado transfere suas obrigações para o contribuinte, 
que não ganha nada diretamente com isso, ao contrário, 
tem aumento de despesas com a burocracia.

Alô, Trump!
Será que a ajuda humanitária dos EUA já chegou a 

Moçambique?

Rápidas
Engenheiro da Petrobras, ex-secretário estadual do Rio 

de Janeiro, atual diretor da Alerj, Wagner Victer tomou 
posse nesta segunda-feira como conselheiro vitalício do 
Clube de Engenharia, em função das seis eleições con-
secutivas *** A Unisuam realiza, nesta quinta, às 18h30, 
a mesa-redonda “Conjuntura brasileira e os impactos na 
vida das mulheres”. Será na Unidade: Bonsucesso (Av. 
Paris, 84) *** Café Filosófico da Faculdade de Medicina 
de Petrópolis promove o 1º Encontro de Saúde Espiritual, 
neste sábado, com entrada franca *** A Marinha abriu 
inscrições para concursos públicos para o Quadro Téc-
nico e o Quadro Complementar do Corpo da Armada e 
de Fuzileiros Navais *** A Comissão de Relações Inter-
nacionais da OAB/RJ, em parceria com o Instituto New 
Law, realizará nesta sexta-feira a palestra “A profissão 
jurídica na era da globalização – Reflexões de Harvard”, 
com a presença do vice-reitor da Faculdade de Direito de 
Harvard, David Wilkins, e da diretora jurídica da Cyrela, 
Rafaella Carvalho. A palestra será das 11h às 13h, na sede 
da OAB/RJ. Inscrições: oabrj.org.br/eventos.html *** Jo-
vens e adultos da Região Portuária que planejam chegar 
à universidade, mas sem condições de pagar um curso 
pré-vestibular, têm a chance de se preparar para provas no 
Providenciando o Futuro. As aulas serão aos sábados, das 
8h30 às 17h. Informações: providenciando@gmail.com 
*** Apresentar caminhos para quem deseja conhecer mel-
hor e trabalhar com startups, indústria de private equity e 
venture capital é a proposta de oficina nesta quarta-feira, 
na sede da FGV, em Botafogo. Dentre os palestrantes, 
gestores de empresas como Brookfield e Vinci Partners. 
Inscrições: fgv.br/eventos-nucleo-rio

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/MF 05.940.203/0001-81

JUCERJA/NIRE 33 3 0027235-6

CAPITAL AUTORIZADO: 400.000.000 (QUATROCENTOS MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R$ 468.948.629,87 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), representado 
por 170.880.389 (cento e setenta milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e nove) ações 
ordinárias.

ATA DA 66a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO 

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2019, por meio do mecanismo de votação eletrônica, conforme 
previsto no art. 16, caput, do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) 
e art. 16, inciso II, do Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da AgeRio com 
a presença do Sr. Presidente em exercício Julio Cesar Carmo Bueno e dos Srs. Conselheiros Alberto Messias 
Mofati, Carla Christina Fernandes Pinheiro, Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro e Tito Bruno Bandeira 
Ryff. Acompanharam a reunião eletrônica, como convidados, os Srs. Diretores da Agência Daniel Rodrigues 
Ribeiro Gladulich, Diretoria Jurídica (DIJUR), Valquíria Xavier Delmondes, Diretoria de Controladoria e Riscos 
(DICOR), e Dara de Souza e Silva, Diretoria de Operações (DIOPE) e Presidente Interina da AGÊNCIA, bem 
como o Sr. Vitor Bandeira Silveira Barbosa, Gerente Executivo responsável pela Auditoria Interna (AUDIT). 
Presidente da Mesa: Julio Cesar Carmo Bueno. Secretária da Mesa: Carla Christina Fernandes Pinheiro. 1
– Iniciando os trabalhos, o Conselho de Administração apresentou o seguinte assunto da Ordem do Dia: 1.1
REVOGAÇÃO DA ELEIÇÃO DA DIRETORA TATIANE ALLEM: O Sr. Presidente em exercício do Conselho 
de Administração submeteu aos Senhores Conselheiros, na forma das disposições estatutárias que regem a 
matéria, especialmente o art. 16, caput, do Estatuto Social, a revogação da eleição, a partir da presente data, 
para o cargo de Diretora sem designação específica desta AGÊNCIA, da Sra. Tatiane Allem, eleita por este 
Conselho de Administração na reunião extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2019. Em seguida, em 
decorrência do exposto, o Conselho de Administração entendeu ser pertinente a revogação da eleição, na forma 
da deliberação que segue. DELIBERAÇÃO: Mediante votação por unanimidade e em conformidade com o que 
disciplina o art. 16, caput, do Estatuto Social, o Conselho de Administração revoga a eleição da Sra. TATIANE 
ALLEM para o cargo de Diretora sem designação específica desta AGÊNCIA. 1.2 Por fim, tendo em vista que 
a posse e o exercício do cargo da citada diretora se encontram atualmente em fase de análise de homologação 
da eleição pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no § 3o do art. 10 do Estatuto Social, o Conselho de 
Administração determinou que a AGÊNCIA adote as providências cabíveis junto à Autarquia Federal a fim de 
comunicar a revogação da eleição ora deliberada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício do 
Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro respectivo de atas das reuniões do Conselho de 
Administração no 8, fl. 08. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO E ASSINADO. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro – JUCERJA. Certifico que este documento foi arquivado em 15/03/2019 sob o no 00003546569.

Carla Christina Fernandes Pinheiro
Secretária

Agência Estadual de Fomento

Quem será mais ligeiro na 
reforma da Previdência?
Presidente coloca 
responsabilidade 
nas costas do 
Parlamento

Ao mesmo tempo em que 
o presidente Jair Bolsonaro 
jogava nas costa do Parla-
mento  a responsabilidade 
sobre a proposta de reforma 
da Previdência, o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, pediu nesta 
segunda-feira a manutenção 
do diálogo entre os poderes 
executivo e legislativo com 
a intenção de favorecer a 
aprovação da Reforma da 
Previdência.  que aguarda 
o início tramitação em uma 
comissão da Câmara dos 
Deputados,

Por sua vez, a Comissão 

de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados come-
çou a analisar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) da reforma da Previ-
dência (PEC 6/19), ao ouvir 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Na quinta-
feira (28), os deputados do 
colegiado vão debater o tex-
to com juristas.

“A responsabilidade no 
momento está com Parla-
mento brasileiro e eu confio 
na maioria dos parlamenta-
res que está não é uma ques-
tão de governo Jair Bolso-
naro, mas sim um a questão 
de Estado. É uma questão no 
Brasil de nós não enfrentar-
mos situações que outros pa-
íses enfrentaram como, por 
exemplo, alguns da Europa”, 
disse. O presidente fez a 
afirmação, no último dia de 
visita a Santiago (Chile), ao 
lado do presidente do Chi-

le, Sebastián Piñera, após 
firmarem um acordo de par-
ceria nas áreas econômica e 
comercial.

O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e 
Cidadania da Câmara, Feli-
pe Francischini (PSL-PR), 
tinha afirmado que aguar-
da para indicar o relator da 
reforma da Previdência na 
comissão. O colegiado ana-
lisará se a reforma proposta 
está em conformidade com a 
Constituição. Em seguida o 
texto vai para discussão em 
comissão especial e, quando 
aprovado, será votado pelo
plenário. Para ser aprovada, 
a medida precisa de apoio 
de dois terços dos deputa-
dos por se tratar de Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC). A medida precisa ser 
aprovada por 308 deputados, 
em dois turnos de votação, 
para seguir para o Senado.

“Nós precisamos man-

ter o diálogo para mostrar 
para a sociedade que essa 
reforma vem numa linha 
objetiva de reestruturar 
o sistema previdenciário 
de, principalmente, co-
brar mais dos que ganham 
mais, uma alíquota maior, 
e menos dos que ganham 
menos, uma alíquota me-
nor”, disse Rodrigo Maia.

O presidente da Câma-
ra disse que irá continuar 
a convencer parlamenta-
res sobre a importância da 
aprovação do texto, mas 
não quis opinar sobre a 
maneira que o governo 
federal deverá participar 
do processo. “Eu conti-
nuo defendendo, mos-
trando aos parlamentares 
a importância da matéria. 
E nós temos que olhar 
para frente, a aprovação 
da Previdência é decisiva 
para o futuro do Brasil”, 
acrescentou..

Bolsonaro: 
31 de março 
de 1964 não 
foi golpe

O presidente Jair 
Bolsonaro aprovou a 
mensagem que será 
lida em quarteis e 
guarnições militares no 
próximo dia 31 de mar-
ço, em alusão à mesma 
data no ano 1964, dia 
da tomada de poder 
pelos militares, com 
a derrubada do então 
presidente João Gou-
lart e a instalação de 
um regime controlado 
pelas Forças Armadas, 
que perdurou por 21 
anos (1964-1985) no 
país.

A informação foi 
confirmada nesta se-
gunda-feira pelo por-
ta-voz da Presidência 
da República, Otávio 
Rêgo Barros, ao expli-
car que o presidente 
da República refuta 
o termo “golpe” para 
classificar a mudan-
ça de regime em 1964. 
“O presidente não con-
sidera o 31 de março 
de 1964 [como] golpe 
militar. Ele considera 
que a sociedade reuni-
da, e percebendo o pe-
rigo que o país estava 
vivenciando naquele 
momento, juntou-se, 
civis e militares. Nós 
conseguimos recupe-
rar e recolocar o nosso 
país num rumo que, 
salvo melhor juízo, se 
isso não tivesse ocorri-
do, hoje nós estaríamos 
tendo algum tipo de 
governo aqui que não 
seria bom para nin-
guém”, afirmou.

O porta-voz infor-
mou que Bolsonaro já 
havia determinado ao 
Ministério da Defesa 
que fizesse as “come-
morações devidas com 
relação ao 31 de março 
de 1964”. Rêgo Barros 
disse que uma ordem 
do dia (mensagem ofi-
cial) já foi preparada e 
recebeu o aval do pre-
sidente, mas não deu 
detalhes sobre o con-
teúdo, que deve res-
saltar o protagonismo 
das Forças Armadas 
nesse momento histó-
rico do país. Caberá 
aos comandantes das 
guarnições a definição 
do formato dessa cele-
bração nas unidades 
militares. 

Termina prazo para propostas  
do leilão da Ferrovia Norte-Sul

Terminou nesta segunda-
feira o prazo de entrega de 
propostas para o leilão da 
Ferrovia Norte-Sul. O certa-
me está agendado para esta 
quinta-feira (28). Mas a reali-
zação do leilão ainda enfren-
ta pendências no Tribunal de 
Contas da União. No dia 14 
de março, o ministro Augus-
to Nardes pediu mais infor-
mações à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres e à 
estatal Valec sobre o leilão da 
ferrovia, o que motivou pedi-
do do Ministério Público para 
suspensão o leilão.

O trecho da Ferrovia Nor-
te-Sul vai de Estrela d’Oeste 
(SP) a Porto Nacional (TO), 
em um total de 1.537 quilô-
metros. O leilão será na Bolsa 
de Valores de São Paulo. O 
valor mínimo da outorga é de 
R$ 1,353 bilhão, e os investi-
mentos previstos devem ficar 
em R$ 2,8 bilhões. O prazo da 
concessão é de 30 anos. A em-
presa ganhadora deverá prestar 
serviço de transporte ferroviário 
e assegurar a manutenção da 
estrutura. Além disso, também 
deverá implantar planos am-
bientais, oficinas de manuten-

ção e postos de abastecimento, 
além de adquirir equipamentos 
ferroviários e material rodante.

Para o Ministério Público, 
o leilão está direcionado para 
atender aos interesses de con-
cessionárias que já atuam em 
outros trechos ferroviários. 
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, confia na 
realização do certame, infor-
mou a agência Brasil.  “O MP 
abriu um canal de diálogo co-
nosco, e os debates têm sido 
de altíssimo nível. Eles têm 
interesse muito grande de ver 
a ferrovia funcionando no 
Brasil. Portanto hoje eu acre-
dito que o risco de judiciali-
zação é muito baixo”, disse.

A ferrovia foi projetada 
com o objetivo de se tornar a 
parte principal do transporte 
ferroviário brasileiro. As obras 
de construção da ferrovia fo-
ram iniciadas em 1987. O tre-
cho entre Açailândia, no Ma-
ranhão, e Anápolis, em Goiás, 
com cerca de 1.550 quilôme-
tros, está pronto para uso. Já o 
trecho entre Ouro Verde, em 
Goiás, e Estrela d’Oeste, de 
682 quilômetros, está com as 
obras em andamento.

Receita já 
recebeu quase 
6 milhões de 
declarações

Em 18 dias de entrega, o 
número de declarações do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física enviadas aproxima-
se de 6 milhões. Até as 17h 
de desta segunda-feira, fo-
ram recebidas 5.996.195 de 
declarações, equivalente a 
19,66% do esperado para 
este ano (30,5 milhões de 
documentos). O prazo para 
envio da declaração come-
çou no último dia 7 e vai até 
as 23h59min59s de 30 de 
abril.

A declaração pode ser fei-
ta de três formas: pelo com-
putador, por celular ou tablet 
ou por meio do Centro Virtu-
al de Atendimento (e-CAC). 
Pelo computador, será uti-
lizado o Programa Gera-
dor da Declaração - PGD 
IRPF2019, disponível no site 
da Receita Federal. Também 
é possível fazer a declaração 
com o uso de dispositivos 
móveis, como tablets e smar-
tphones, por meio do aplica-
tivo Meu Imposto de Renda. 
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BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ nº 31.597.552/0001–52

A Instituição mantém a política de, investir em títulos públicos, administrando sua carteira com títulos do Tesouro Nacional. Possui aplicações de 
recursos no mercado acionário, instituindo um critério de diversificação em seus investimentos, inclusive com aplicações em cotas de Fundos de 
Investimentos. O Capital Social, nesta data é de R$ 3.294.828. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Controladora Consolidado
Exercício

2018
Exercício

2017
Exercício

2018
Exercício

2017

Ativo Circulante  9.042.011 8.763.248  7.832.496  7.828.562 
Disponibilidades  378  350  400  362 
Aplicações Interfinanceiras
  de Liquidez  1.158.069  934.689  1.158.350  934.934 
Aplicações no Mercado
  Aberto (Nota 6)  1.158.069  934.689  1.158.350  934.934 
Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros
  Derivativos  7.883.563  7.828.209 6.673.745 6.893.266 
Carteira Própria (Nota 7)  7.828.649  7.778.924 6.618.832 6.843.981 
Vinculados à Prestação de
  Garantias (Nota 7.a)  54.914  49.285  54.913  49.285 
Relações Interfinanceiras  1 – 1  – 
Depósitos no Banco Central
  (Nota 8)  1 – 1  – 
Ativo não Circulante  612.760  393.887  677.393  401.467 
Ativo Realizável a Longo
 Prazo
Outros Créditos (Nota 10)  271.568  393.620  336.199  401.197 
Rendas a Receber  213.884  129.963  278.515  137.540 
Diversos (Nota 10.a)  57.684  263.657  57.684  263.657 
Outros Valores e Bens  –  –  2  3 
Despesas Antecipadas  –  –  2  3 
Investimentos (Nota 11.a)  340.693 – 340.693  – 
No País –  – 13.443  – 
Outros Investimentos  340.693 – 340.693  – 
(Depreciações Acumuladas) ( - ) –  – (13.443)  – 
Imobilizado de Uso (Nota 11.b)  499  267  499  26 7 
Imóveis de Uso  600  328  600  328 
Outras Imobilizações de Uso  124  132  124  132 
(Depreciações Acumuladas) ( - ) (225) (193) (225) (193)
Total do Ativo 9.654.771  9.157.135 8.509.889 8.230.029 

Controladora Consolidado
Exercício

2018
Exercício

2017
Exercício

2018
Exercício

2017
Passivo Circulante 3.334.667 3.009.636 2.189.752 2.082.497 
Depósitos  61  28  61  28 
Depósitos à Vista  61  28  61  28 
Captações no Mercado 
Aberto(Nota 7)  1.144.915  927.139  –  – 
Carteira de Terceiros  1.144.915  927.139  –  – 
Outras Obrigações (Nota 14) 2.189.691 2.082.469 2.189.691 2.082.469 
Sociais e Estatutárias  –  –  –  – 
Fiscais e Previdenciárias 2.189.691 2.082.469 2.189.691 2.082.469 
Passivo não Circulante  74.409  330.132  74.442  330.165 
Outras Obrigações  74.409  330.132  74.442  330.165 
Sociais e Estatutárias
 (Nota 14)  74.406  67.166  74.406  67.166 
Diversas  3  262.966  36  262.999 
Patrimônio Líquido 6.245.695  5.817.367 6.245.695  5.817.367 
Capital 3.294.828 3.098.265 3.294.828 3.098.265 
De Domiciliados no País
 (Nota 18) 3.294.828 3.098.265 3.294.828 3.098.265 
Reservas de Lucros  277.451  175.942  277.451  175.942 
Ajuste ao Valor de Mercado 
–  TVM e Derivativos 2.673.416 2.543.160 2.673.416 2.543.160
Total do Passivo 9.654.771  9.157.135 8.509.889 8.230.029

Controladora Consolidado

Receitas da Intermediação

2º 
Semes-
tre 2018

2º
 Semes-
tre 2017

Exercí-
cio 2018

Exercí-
cio 2017

Exercí-
cio 2018

Exercí-
cio 2017

  Financeira (Nota 15)  146.412  175.617  240.805  270.631  240.805  270.759 
Resultado de Operações 
com Títulos e Valores
 Mobiliários  146.412  175.617  240.805  270.631  240.805  270.759 
Despesas da Intermedia-
ção Financeira (Nota 15)  (30.367)  (37.964)  (59.821)  (91.194)  (59.821)  (91.194)
Operações de Captação
  no Mercado  (30.367)  (37.964)  (59.821)  (91.194)  (59.821)  (91.194)
Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira  116.045  137.653  180.984  179.437  180.984  179.565 
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais  102.746  (2.097) 100.612  472  100.612  343 
Receitas de Prestação de
  Serviços (Nota 15)  85  85  172  169  172  169 
Despesas de Pessoal  (627)  (456)  (1.073)  (829)  (1.073)  (829)
Outras Despesas
 Administrativas  (1.602)  (1.654)  (3.277)  (3.273)  (3.277)  (3.402)
Despesas Tributárias  (75)  (72)  (175)  (81)  (175)  (81)
Outras Receitas 
Operacionais (Nota 15.a)  104.965  –  104.965  4.486  104.965  4.486 
Resultado Operacional  218.791  135.556  281.596  179.909  281.596  179.908 
Resultado Antes da
 Tributação  sobre o Lucro
 e Participações  218.791  135.556  281.596  179.909  281.596  179.908 
Imposto de Renda e C.S.  (1.010)  (265)  (1.010)  (265)  (1.010)  (264)
Provisão para I. R.  (551)  (149)  (551)  (149)  (551)  (149)
Provisão para C. S.  (459)  (116)  (459)  (116)  (459)  (115)
Lucro Líquido  217.781  135.291  280.586  179.644  280.586  179.644 
Juros Sobre Capital Próprio  (34.500)  (40.000)  (34.500)  (40.000)  (34.500)  (40.000)
Resultado Líquido Após 
Juros  S/Capital Próprio  183.281  95.291  246.086  139.644  246.086  139.644 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 – Em R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2018
E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 - Em R$ Mil

Controladora
2º Semestre ExercícioExercício

de 2018 2018 2017
Resultado Líquido do Exercício  183.281  246.086  139.644 
Outros Resultados Abrangentes  278.673  130.256  (7.502)
Resultado no ajuste de Títulos
  Disponíveis para Venda  278.673  130.256  (7.502)
Resultado Abrangente no Período  461.954  376.342  132.142 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO
2º SEMESTRE  DE 2018 E DOS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 - Em R$ Mil

Controladora Consolidado

Discriminação
2º Sem.

 2018 2018 2017 2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades 
  Operacionais
Lucro Líquido do Período  183.281  246.086  179.644  246.086  179.644 
Mais: Depreciação e Amortização  25  41  36  41  36 
Variação de Ajustes Patrimoniais  278.673  130.256  (7.502)  130.256  (7.502)
Investimento Transferido do
 Circulante  (340.693) (340.693)  –  (340.693)  – 
Ajuste de Juros S/Capital
  Provisionados  –  –  (40.000)  –  (40.000)
Aumento/Redução em Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez  (198.649) (223.380)  (26.069)  (223.415)  882.650 
Aumento/Redução em Títulos e
  Valores Mobiliários e
 Instrumentos Financeiros
 Derivativos  (155.358)  (55.354)  (71.016)  219.521  (83.050)
Aumento/Redução em Relações
  Interfinanceiras  –  (1)  –  (1)  – 
Aumento/Redução em Outros
 Créditos  (214.559)  122.050  (281.800)  64.996  (250.973)
Aumento/Redução em Depósitos
  a Vista  18  33  2  33  2 
Aumento/Redução em Obriga-
ções Fiscais e Previdenciárias  188.903  217.776  18.635  –  (908.504)
Aumento/Redução em Obriga-
ções Fiscais e Previdenciárias  228.918  107.222  (11.034)  107.222  (11.419)
Aumento/Redução em Outras
  Obrigações  3  (262.963)  188.226  (262.963)  188.229 
Caixa Líquido Gerado/
Consumido nas Atividades 
Operacionais  (29.438)  (58.927)  (50.878)  (58.917)  (50.887)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Investimento
Pagamento pela compra de
  Imobilizado  (33)  (272)  (43)  (272)  (43)
Caixa Líq. Gerado/Consumido
 nas Atividades de 
 Investimentos  (33)  (272)  (43)  (272)  (43)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamento
Pagamento de Dividendos e 
Juros Sob Capital Proprio  29.324  (137.336)  (84.687)  (137.336)  (64.359)
Provisão de Dividendos e Juros 
Sob Capital Próprio  –  –  –  –  40.000 
Pagamento de Dividendos e
 Juros Sob Capital Próprio  –  –  –  –  (60.327)
Aumento de Capital  –  196.563  135.315  196.563  135.316
Caixa Líquido Consumido na
  Atividades de Financiamento  29.324  59.227  50.628  59.227  50.630 
Aumento/ Redução das
  Disponibilidades  (147)  28  (293)  38  (300)
Modificações na Posição Financeira:
Disponibilidades
Início do Período  525  350  643  362  662 
Fim do Período  378  378  350  400  362 
Aumento ou Redução  (147)  28  (293)  38  (300)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO 2º SEMESTRE DE 2018
E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 - Em R$ Mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora
ReservaDividendos Títulos Lucros ou

Capital Aumento Reservade Retenção Adicionais Disponíveis Prejuízos
Social de Capital Legal de Lucros Propostos para Venda Acumulados Total

Saldo em 30/06/2017  3.098.265 – 71.682 – 31.601  2.082.247 – 5.283.795
Constituição de Reserva Legal – – 4.764 – –  (4.764)  – 
Variação em Títulos Disponíveis para Venda – – – –  460.913 – 460.913
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 135.291  135.291
Aprovação de Dividendos Propostos – – – – – (40.000)  (40.000)
Constituição de Dividendos a Pagar – – – – – (22.632)  (22.632)
Constituição de Dividendos Propostos – – –  67.895 – (67.895)  – 
Saldo em 31/12/2017  3.098.265 – 76.446 – 99.496  2.543.160 – 5.817.367
Mutação do Período  –  – 4.764 – 67.895  460.913 – 533.572
Saldo em 30/06/2018  3.294.828 – 76.773  4.654  2.394.743  56.273  5.827.271 
Constituição de Reserva Legal – 9.164 – –  (9.164)  – 
Variação em Títulos Disponíveis para Venda – – –  – 278.673 – 278.673
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 217.781  217.781
Constituição de Juros S/Capital Próprio a Pagar – – – – – (34.500)  (34.500)
Constituição de Dividendos a Pagar – – – – – (43.530)  (43.530)
Constituição de Dividendos Propostos – – –  186.860 – (186.860)  – 
Saldo em 31/12/2018  3.294.828 – 85.937 – 191.514  2.673.416 – 6.245.695
Mutação do Período  –  – 9.164 – 186.860  278.673 (56.273)
Saldo em 31/12/2017  3.098.265 – 76.446 – 99.496  2.543.160 – 5.817.367
Aumento de Capital  196.563 – – – – – 196.563
Constituição de Reserva Legal – –  9.491 – –  (9.491)  – 
Variação em Titulos Disponíveis para Venda – – – – 130.256 – 130.256
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 280.586  280.586
Aprovação de Dividendos Propostos – – – (99.496) – –  (99.496)
Constituição de Juros S/Capital Próprio a Pagar – – – – – (34.500)  (34.500)
Constituição de Dividendos a Pagar – – – – – (45.081)  (45.081)
Constituição de Dividendos Propostos – – –  191.514 – (191.514)  – 
Saldo em 31/12/2018  3.294.828 – 85.937 – 191.514  2.673.416 – 6.245.695
Mutação do Período  196.563 – 9.491 – 92.018  130.256 – 428.328
Saldo em 31/12/2016  2.962.949 – 69.464 – 60.327  2.550.662 – 5.643.402
Aumento de Capital  135.316 – – – – – –  135.316 
Constituição de Reserva Legal – –  6.982 – – –  (6.982)  – 
Variação em Títulos Disponíveis para Venda – – – – – (7.502) – (7.502)
Lucro Líquido do Exercício – – – – – –  179.644  179.644 
Aprovação de Dividendos Propostos – – – – (60.327) – –  (60.327)
Constituição de Juros S/Capital Próprio a Pagar – – – – – –  (40.000)  (40.000)
Constituição de Dividendos a Pagar – – – – – –  (33.166)  (33.166)
Constituição de Dividendos Propostos – – – –  99.496 –  (99.496)  – 
Saldo em 31/12/2017  3.098.265 – 76.446 – 99.496  2.543.160 – 5.817.367
Mutação do Período  135.316 – 6.982 – 39.169  (7.502) – –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 – Em R$ Mil

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017. (Em milhares de reais, exceto quando 
mencionado). Nota 1 - Contexto Operacional: O Banco Clássico S. A. iniciou 
suas atividades em 1989, estando no mercado há 25 anos. Sua principal atua-
ção consiste na aplicação de recursos próprios no mercado financeiro através 
de Títulos Públicos Federais de longo prazo, e através de fundos no mercado 
de títulos e valores mobiliários em ações de empresas nacionais, principalmen-
te do ramo de energia. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil associadas às normas e instruções do Banco 
Central do Brasil (BACEN) e em consonância com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, instituído pelo BACEN. As de-
monstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor, ajustado para refletir o valor justo de determinados instrumentos 
financeiros, quando aplicável. A Companhia está apresentando as demonstra-
ções contábeis individuais da controladora (Banco Clássico) e consolidadas. 
As demonstrações contábeis da controladora e do consolidado, foram elabora-
das em conformidade com as normas internacionais de contabilidade - IFRS, 
as quais estão em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BRGAAP) e pelo BACEN (Resolução 4.280/13 e Circular 3.472/09). As práti-
cas contábeis adotadas no Brasil incluem as disposições da Lei das Socieda-
des por Ações, que incorporam os dispositivos das Leis 11.638/07 e 11.941/09, 
conjugadas com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
do órgão regulamentador Banco Central do Brasil - BACEN. Como principais 
normas homologadas pelo órgão regulamentador, dispomos abaixo, e aplica-
das quando em face de enquadramento na norma:  Pronunciamento Conceitu-
al Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relató-
rio Contábil-Financeiro;  CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;  
CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;  CPC 05 - Divulgação de Partes 
Relacionadas;  CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações;  CPC 24 - 
Evento Subsequente;   CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro;  CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes.  CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. Para melhorar o efei-
to de comparabilidade as Demonstrações Contábeis foram organizadas late-
ralmente, controladora e consolidado. Todas as demonstrações foram prepa-
radas em separado, exceto a Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido 
e a Demonstração do resultado Abrangente (DRA), pois, ambas são iguais, 
controladora e consolidado. Todas as demonstrações contábeis, controladora 
e consolidado, foram preparadas de acordo com as normas internacionais 
(IFRS), e as práticas adotadas no Brasil divulgadas através do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis ora apresenta-
das foram aprovadas pela Diretoria da Companhia. Nota 3 - Principais Diretri-
zes Contábeis: São adotadas as práticas contábeis previstas pela Lei das S/A, 
sendo as principais: A) Os resultados das operações são apurados pelo regime 
de competência. B) As aplicações interfinanceiras: As aplicações financeiras 
devem ser classificadas nas seguintes categorias: títulos mantidos até o venci-
mento, títulos disponíveis para venda e títulos para negociação a valor justo 
reconhecido com contrapartida no resultado (títulos para negociação). A clas-
sificação depende do propósito para qual o investimento foi adquirido. Quando 
o propósito da aquisição do investimento é a aplicação de recursos para obter 
ganhos de curto prazo, estes são classificados como títulos para negociação; 
quando a intenção é efetuar aplicação de recursos para manter as aplicações 
até o vencimento, estes são classificados como títulos mantidos até o venci-
mento. Quando a intenção, no momento de efetuar a aplicação, não é nenhuma 
das anteriores, tais aplicações são classificadas como títulos disponíveis para 
venda. Quando aplicável, os custos incrementais diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo financeiro são adicionados ao montante originalmente
reconhecido, exceto pelos títulos para negociação, os quais são registrados
pelo valor justo com contrapartida no resultado. C) Títulos e valores mobiliários 
e instrumentos financeiros derivativos (TVM) - Através das circulares n° 3.068, 
de 8 de novembro de 2001 e 3.082, de 30 de janeiro de 2002, o Banco Central 
do Brasil estabeleceu novos critérios de avaliação e classificação contábil dos 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que estão
sendo observados. D) Negociação e Intermediação de Valores - Demonstra-
das pelo valor das operações de compra/venda realizadas junto as Bolsas de 
Valores, por conta própria ou de clientes, pendentes de liquidação dentro do
prazo regulamentar. E) Provisão para perdas com créditos de liquidação duvi-
dosa constituída de acordo com as normas e instruções estabelecidas pelo
Banco Central do Brasil. F) Permanente: Imobilizado de Uso - Estão demons-
trados pelo custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base 
em taxas anuais variáveis de 10% (móveis e Equipamentos de Uso) e 20%
(Equipamento de Processamento de Dados). Os itens do ativo imobilizado são 
baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do 
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
residual do ativo) são reconhecidos na demonstração do período em que o ativo 
for baixado. G) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto 
de renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real (tributável) à 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição 
social à alíquota de 20%, conforme legislação em vigor. H) Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e divulga-
ção de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: 
Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes
com êxitos prováveis são divulgados em nota explicativa;  Passivos contingen-
tes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas, pelos consultores
jurídicos do Banco, como prováveis e os montantes envolvidos possam ser

mensuráveis com segurança. Os passivos contingentes avaliados 
como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e 
os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são 
provisionados e nem divulgados; e  Obrigações legais: são registra-
das como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as proba-
bilidades de perda. I) Lucro (prejuízo) por ação: O lucro (prejuízo) por 
ação, quando aplicável, é calculado considerando-se o número de 
ações em circulação na data de encerramento do período. Estes valo-
res são calculados com base no número de ações em circulação na 
data do balanço. J) Em atendimento ao que determina a Circular 2.804 
do Banco Central do Brasil, registra-se levantamentos efetuados pela 
RFB relativos a 4 processos sobre PIS/COFINS, cujo montante de 
principal é da ordem de R$32 milhões, para os quais o Banco obteve 
liminar em Mandado de Segurança por representarem débitos oriun-
dos de dispositivos considerados inconstitucionais pelo STF. Nota 4 
- Participações Relevantes em Outras Sociedades: A Companhia 
possui 100% da totalidade das cotas do BANCLASS Fundo de In-
vestimento em Ações e 100% das cotas do Fundo de Investimento 
de Ações Dinâmica Energia que por sua vez possui 99,99% da Cia
Dinâmica Energia S/A, caracterizando desta forma controle na toma-
da de decisões de ambas as companhias. Os Investimentos no Ban-
class e FIA Dinâmica estão classificados no ativo circulante do Banco 
Clássico na rubrica “Fundos de Investimento”. Nota 5 - Demonstra-
ção do Resultado Abrangente: O resultado abrangente é calculado 
ajustando-se o resultado do exercício acrescido ou diminuído do ga-
nho ou perda do ajuste a valor de mercado na data do balanço e seus 
tributos devidos, tributos estes classificados na rubrica “impostos dife-
ridos” e está sendo apresentado em quadro específico nas demons-
trações financeiras. Nota 6 - Aplicações Interfinanceiras de Liqui-
dez: Estão representadas por aplicações em operações compromis-
sadas conforme abaixo:

Controladora
Títulos: 12.2018 R$ Mil12.2017 R$ Mil
LFT 13.154 –
LTN 1.112.395 934.689
NTN 32.520 –
Total 1.158.069 934.689

Consolidado
Títulos: 12.2018 R$ Mil12.2017 R$ Mil
LFT 13.434 –
LTN 1.112.396 934.934
NTN 32.520 –
Total 1.158.350 934.934
Nota 7 - Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobili-
ários integrantes da carteira própria do banco estão classificados na 
categoria disponível para venda e podem ser assim demonstrados:

Controladora
Carteira Própria: 12.2018 R$ Mil12.2017 R$ Mil
LFT 25.443 32.867
Cotas de Fundos 7.803.206 5.463.290
Ações de Companhias Abertas – 2.282.767

Total 7.828.649 7.778.924
Vinculados ao Banco Central
LFT – –

Total – –
Vinculados a Prestação de 
Garantias
Ações de Companhias Abertas
   (Nota 7.a) 54.914 49.285

Total 54.914 49.285
Total Geral 7.883.563 7.828.209

Carteira Própria: 12.2018 R$ Mil12.2017 R$ Mil
LFT 550.211 329.398
Cotas de Fundos – –
Ações de Companhias Abertas 6.068.620 6.514.583

Total 6.618.832 6.843.981
Vinculados ao Banco Central
LFT – –

Total – –
Vinculados a Prestação de 
Garantias
Ações de Companhias Abertas
  (Nota 7.a) 54.913 49.285

Total 54.913 49.285
Total Geral 6.673.745 6.893.266

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Nota 7.a - Vinculados a Prestação de Garantias: Estão representadas por ga-
rantias constituídas através de ações da ENGIE Brasil Energia S.A - EGIE3, para o 
Processo de Execução Fiscal divulgado na Nota Explicativa 17.b - CONTINGÊN-
CIAS PASSIVAS. Nota 8 - Relações Interfinanceiras: Durante os exercícios fin-
dos em Dezembro/2018 e Dezembro/2017 não ocorreram operações Interfinan-
ceiras no Banco Clássico. Nota 9 - Operações de Crédito: Em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 não ocorreram operações de crédito. Nota 10 - Outros Créditos - 
Diversos: Estão representados substancialmente pela Interposição de recursos Fis-
cais.

Controladora
Rendas a receber 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Dividendos e Juros s/Capital Próprio de Cias Abertas 213.884 129.963

Total 213.884 129.963
Diversos
Adiantamento de Salário 42 –
Adiantamento para Futura Prestação de Contas – 2
Interposição de Recursos Fiscais  (Nota 10.a) 56.273 –
Massa Falida de Barros e Barros Adm. de Consórcios 300 300
Impostos a compensar 1.069 389
Títulos Livres a Receber  (Nota 10.b) – 262.966

Total 57.684 263.657
Total Geral 271.568 393.620

Consolidado
Rendas a receber 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Dividendos e Juros s/Capital Próprio de 
 Companhias Abertas 278.515 137.540

Total 278.515 137.540
Diversos
Adiantamento de Salário 42 –
Adiantamento para Futura Prestação de Contas – 2
Interposição de Recursos Fiscais  (Nota 10.a) 56.273 –
Massa Falida de Barros e Barros Adm. de Consórcios 300 300
Impostos a compensar 1.069 389
Títulos Livres a Receber  (Nota 10.b) – 262.966

Total 57.684 263.657
Total Geral 336.199 401.197

Nota 10.a - Interposição de Recursos Fiscais: O saldo está representado por dividen-
dos da ENGIE Brasil Energia S.A - EGIE3, depositados judicialmente pela companhia, 
em cumprimento a determinação judicial, como garantia para Processo de Execução 
Fiscal divulgado na Nota Explicativa 17.c - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS. Nota 10.b 
- Rescisão de Cessão de Crédito: Em decorrência da Lei nº 13.463, de 06 de julho
de 2017, que em seu art. 2º, cancelou os precatórios federais expedidos, cujos valo-
res não tinham sido levantados e estavam depositados há mais de 2 (dois) anos em
instituição financeira oficial, o Banco Clássico S/A. e a Agro Imobiliária Avanhandava
S/A. decidiram em 21 de junho de 2018, pela rescisão da cessão de crédito, dando-se
mútua e irrevogável quitação. Como consequência, o Banco procedeu a reversão do
registro contábil mantido nos grupos contábeis Títulos e Créditos a Receber e Credores 
Diversos no País. Nesse mesmo sentido, o Banco Clássico S/A e José João Abdalla
Filho assinaram em 03 de agosto de 2018, a rescisão e distrato de cessão parciais de
créditos e direitos, dando-se mútua e irrevogável quitação. Nota 11 - Ativo Permanente: 
Nota 11.a - Investimento: No decorrer do mês de setembro de 2019, o Banco Clássico 
reclassificou o valor de custo da aplicação mantida nas ações da companhia Engie do
Brasil (EGIE3) do Ativo Circulante, Títulos de Renda Variável - Ações, para o Ativo Não 
Circulante, Investimentos - Outros Investimentos no País. Considerando que as ações
da EGIE3 estavam classificadas contabilmente como Títulos Disponíveis para Venda, os 
reflexos contábeis dessa reclassificação não afetaram a demonstração do resultado do 
semestre e exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Porém, impactaram na redução 
do Patrimônio Líquido do Banco no montante de R$ 2.049.960 mil, registrados na rubrica 
Ajuste de Avaliação Patrimonial, a título de reversão da marcação a mercado das ações 
EGIE3. Essa reclassificação contábil está fundamentada na intenção do Banco Clássico 
em permanecer com o investimento nas ações da EGIE e, considerando que a instituição 
detém uma participação inferior a 10% do capital social da companhia, a administração, 
em atendimento às normas emanadas do COSIF, registrou o valor de custo dessas
ações no Ativo Permanente, Investimento no País - Outros Investimentos, pelo valor
de R$ 340.693 mil. Nota 11.b - Imobilizado de Uso: Os bens que constituem o perma-
nente do Banco apresentam-se devidamente corrigidos pela variação da UFIR, até 31
de dezembro de 1995, e são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em 
função do tempo de vida fixado por espécie de bem. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017, a composição do Ativo Permanente é a seguinte:

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Controladora

Investimentos
12.2018 R$ 

Mil
12.2017 R$ 

Mil
Participação Engie Brasil Energia S.A. 340.693 –

Total 340.693 –
Imobilizado de Uso
Imóveis de Uso 600 328
(–) Depreciação Acumulada Imóveis de Uso (160) (141)
Móveis e Equipamentos de Uso 16 16
(–) Depreciação Acumulada Móveis e
  Equipamentos de Uso (8) (6)
Sistema de Comunicação 14 14
(–) Depreciação Acumulada Sistema de 
Comunicação (10) (9)
Processamento de Dados 94 102
(–) Depreciação Acumulada Processamento
 de Dados (47) (37)

Total 499 267
Total Geral 341.192 267

Nota 12 - Instrumentos Financeiros Derivativos: O Banco não realizou 
operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 
2018 e 2017. Nota 13 - Operações Compromissadas: Em 31 de dezembro 
de 2018 e 31 de dezembro 2017 o Banco Clássico operou com recompras 
a liquidar com títulos públicos, durante o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 não houve operação compromissadas no consolidado do grupo, con
forme abaixo: Controladora
Recompras a Liquidar 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
LTN 1.112.395 927.139
NTN 32.520 –

Total 1.144.915 927.139
Nota 14 - Outras Obrigações Controladora
Títulos 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Arrecadação Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias:
Dividendos e Juros s/Capital Próprio a Pagar 74.406 67.166

Total 74.406 67.166
Fiscais e Previdenciárias:
Provisão para I.R. e Contribuição Social 1.010 364
Impostos e Contribuições a Recolher 1.333 1.331
Provisão para I.R. e Contribuição
  Social Diferido 2.187.348 2.080.774

Total 2.189.691 2.082.469
Diversos:
Credores Diversos   (Nota 14.a) 3 262.966

Total 3 262.966
Total Geral 2.264.100 2.412.601

Consolidado
Títulos 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Arrecadação Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias:
Dividendos e Juros s/Capital Próprio a 
Pagar 74.406 67.166
Total 74.406 67.166
Fiscais e Previdenciárias:
Provisão para I.R. e Contribuição Social 1.010 364
Impostos e Contribuições a Recolher 1.333 1.331
Provisão para Imposto de Renda e 
Contribuição Social Diferido 2.187.348 2.080.774

Total 2.189.691 2.082.469
Diversos:
Provisão para Pagamentos a Efetuar 20 18
Taxa de Administração 16 15
Credores Diversos  (Nota 14.a) – 262.966

Total 36 262.999
Total Geral 2.264.133 2.412.634

Nota 14.a – Rescisão de Cessão de Crédito. Em decorrência da Lei nº 
13.463, de 06 de julho de 2017, que em seu art. 2º, cancelou os precatórios 
federais expedidos, cujos valores não tinham sido levantados e estavam de-
positados há mais de 2 (dois) anos em instituição financeira oficial, o Banco 
Clássico S/A. e a Agro Imobiliária Avanhandava S/A. decidiram em 21 de 
junho de 2018, pela rescisão da cessão de crédito, dando-se mútua e ir-
revogável quitação. Como consequência, o Banco procedeu a reversão do 
registro contábil mantido nos grupos contábeis Títulos e Créditos a Receber 
e Credores Diversos no País. Nesse mesmo sentido, o Banco Clássico S/A 
e José João Abdalla Filho assinaram em 03 de agosto de 2018, a rescisão e 
distrato de cessão parciais de créditos e direitos, dando-se mútua e irrevogá-
vel quitação. O Banco procedeu a do registro contábil no grupo contábil de 
Compensação. Nota 15 – Receitas: As principais receitas estão assim 
distribuídas: Controladora
Receitas Financeiras 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Rendas em Operações Compromissadas 60.203 91.999
Lucro/Rendas de Títulos de Renda Fixa 2.059 1.341
Lucro/Rendas de Títulos de Renda Variável 178.543 177.291
Despesas de Captação (59.821) (91.194)

Total 180.984 179.437
Receitas de Serviços Prestados
Administração de Fundos 167 163
Outros Serviços 5 6

Total 172 169
Outras Receitas
Outras   (Nota 15.a) 104.965 4.486

Total 104.965 4.486
Total Geral 286.121 184.092

Consolidado
12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito -
Operações Compromissadas 60.203 116.653
Rendas com Fundos de Investimento -
Lucro/Rendas de Títulos de Renda Fixa 2.059 3.654
Lucro/Rendas de Títulos de Renda Variável 178.543 150.452
Despesas de Captação e Empréstimos (59.821) (91.194)

Total 180.984 179.565
Receitas de Serviços Prestados
Administração de Fundos 167 163
Outros Serviços 5 6

Total 172 169
Outras Receitas
Reversão de IRPJ e CSLL - -
Outras   (Nota 15.a) 104.965 4.486

Total 104.965 4.486
Total Geral 286.121 184.220

Nota 15.a - Outras Receitas - Outras: No exercício de 2018, o valor de R$ 
104.965 mil se refere a dividendos declarados pela companhia Engie Brasil 
Energia S.A., registrados em Outras Rendas Operacionais em atendimento 
ao disposto no COSIF. Nota 16 – Outras Despesas Administrativas:

Controladora
Outras Despesas Administrativas 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Despesas de água, energia e gás 18 16
Despesas de aluguéis 168 168
Despesas de comunicações 345 301
Despesas de manutenção e conservação de 
bens 12 9
Despesas de material 15 9
Despesas de processamento de dados 462 444
Despesas de publicações 73 135
Despesas de serviços do sistema 
financeiro 254 234
Despesas de serviços de terceiros 5 8
Despesas de serviços técnicos 
especializados 1.259 1.048
Despesas de transporte 17 14
Despesas de viagem 66 88
Despesas de depreciação 40 36
Outras Despesas Administrativas 543 763

Total 3.277 3.273
Consolidado

Outras Despesas Administrativas 12.2018 R$ Mil 12.2017 R$ Mil
Despesas de água, energia e gás 18 16
Despesas de aluguéis 168 168
Despesas de comunicações 345 301
Despesas de manutenção e conservação 
de bens 12 9
Despesas de material 15 9
Despesas de processamento de dados 462 444
Despesas de publicações 73 135
Despesas de serviços do sistema 
financeiro 254 316
Despesas de serviços de terceiros 5 8
Despesas de serviços técnicos 
especializados 1.259 1.055
Despesas de transporte 17 14
Despesas de viagem no país 66 88
Despesa de Taxa d Administração de Fundo - 40
Despesas de depreciação 40 36
Outras Despesas Administrativas 543 763

Total 3.277 3.402

Nota 17 – Contingências Passivas: O Banco Clássico S/A figura no polo 
passivo de contingências fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os quais o Banco julga a pro-
babilidade de perdas como remotas ou possíveis. Para os processos de exe-
cução fiscal, o Banco apresentou garantias constituídas através de ações da 
ENGIE Brasil Energia S.A – EGIE3 (nota explicativa 7.a) e dividendos dessas 
ações (nota explicativa 10.a), as quais estão destacadas nas demonstrações 
contábeis nas rubricas Títulos e Valores Mobiliários – Vinculados à prestação 
de Garantias e Diversos – Interposição de Recursos Fiscais, respectivamen-
te.  Sendo assim representados:

Nota Descrição

Principal em 
discussão em 

31.12.2018

Principal em 
discussão em 

31.12.2017
17.a Processos Administrativos R$ 21.324 mil R$ 21.324 mil

– Processos de Execução Fiscal – R$ 51.596 mil

17.b
Processos de Execução Fiscal –

Garantia conforme NE 10.a R$   9.478 mil – 

17.c
Processos de Execução Fiscal –

Garantia conforme NE 7.a R$ 16.839 mil –

17.d

Processos de Execução 
Fiscal – Garantia pendente de 

homologação R$ 36.656 mil –
Não foram constituídas provisões para contingências fiscais no exercício de 
2018 e 2017. Nota 18 - Patrimônio Líquido: a) Em 31 de dezembro de 2018 o 
Capital Social está subscrito e integralizado no valor de R$ 3.294.828 mil (Três 
bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, se-
tecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), está representado por 
745.686.601 (setecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e 
seis mil, seiscentos e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
de propriedade de domiciliados no país. b) Reserva legal: Constituída à alíquo-
ta de 5% do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do 
capital social. c) Distribuição de lucros: Os acionistas têm direito a dividendos 
mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado nos termos do arti-
go 202 da Lei nº 6.404/76. Nota 19 – Partes Relacionadas: As operações com 
partes relacionadas se referem às aplicações mantidas nos Fundos de Investi-
mento administrados pelo próprio Banco Clássico S.A. Nota 20 – Compliance: 
a) Controles Internos – O Sistema de Controles Internos do Banco Clássico
S.A. é gerenciado em observância às normas estabelecidas pelos atos norma-
tivos editados pelo Banco Central do Brasil (BCB) e Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM). Em 2018 prosseguiu-se à implementações no Sistema de Con-
troles Internos, contemplando as atualizações necessárias, dos procedimen-
tos para fortalecer os processos nas principais atividades da Ouvidoria, do
Cadastro, da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terroris-
mo - PLD/FT, da Tecnologia de Informações, da Mesa de Operações, do Ge-
renciamento de Risco, além dos procedimentos de suporte e prevenção do
Plano de Continuidade de Negócios. O ambiente de controle reflete a postura 
da instituição frente aos riscos operacionais, de mercado, de crédito e de liqui-
dez, mediante políticas, procedimentos e uso de práticas adequadas, definição 
de alçadas e responsabilidades em todos os níveis organizacionais. b) Estrutu-
ra de Gerenciamento de Riscos Operacionais – o modelo de gerenciamento do 
risco operacional do Banco Clássico S.A., mantém-se adequadamente estrutu-
rado e em conformidade com as disposições da Resolução nº 4.557/17 (BCB) 
e atualizações, que define como risco operacional da ocorrência de perdas re-
sultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de pro-
cessos internos, pessoas e sistemas. Inclui-se nesta definição o risco legal as-
sociado à deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como san-
ções em razão do descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por 
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. A 
estrutura está integrada com o sistema de controles internos e capacitada a
identificar, avaliar, monitorar, controlar, mitigar e comunicar os eventos de ris-
cos operacionais inerentes aos seus negócios. c) Estrutura de Gerenciamento 
do Risco de Mercado – o modelo de gerenciamento do risco de mercado do
Banco Clássico S.A., mantém-se adequadamente estruturado e em conformi-
dade com as disposições da Resolução nº 4.557/17 (BCB) e atualizações, que 
define como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resul-
tantes da flutuação nos valores de mercado de perdas detidos pela instituição, 
incluindo-se os riscos das operações sujeitas à variação das taxas de juros e
dos preços das ações. A política da instituição, em termos de exposição ao risco 
de mercado é conservadora, com limites definidos e validados pela Diretoria
Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado diariamente. Dessa for-
ma, a estrutura de gerenciamento do risco de mercado da empresa está apta a 
avaliar e monitorar os riscos associados garantindo eficiência na gestão des-
ses riscos. d) Estrutura de Gerenciamento de Riscos de Crédito – o modelo de 
gerenciamento do risco de crédito do Banco Clássico S.A., mantém-se adequa-
damente estruturado e em conformidade com as disposições da Resolução nº 
4.557/17 (BCB) e atualizações, que determina a implementação de estrutura
de gerenciamento do risco de crédito compatível com a natureza das suas ope-
rações e a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e proporcional à 
dimensão da exposição ao risco de crédito da instituição. A Resolução nº
4.557/17 (BCB), define como risco de crédito, como a possibilidade de ocorrên-
cia de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de 
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvaloriza-
ção de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco 
do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas 
na renegociação e aos custos de recuperação. A estrutura está integrada com 
o sistema de controle internos e capacitada a identificar, avaliar, monitorar,
controlar, mitigar e comunicar os eventos e risco de crédito. e) Risco de Liqui-
dez – o modelo de gerenciamento do risco de liquidez do Banco Clássico S.A., 
mantém-se adequadamente estruturado e em conformidade com as disposi-
ções da Resolução nº 4.557/17 (BCB) e atualizações, que define como risco de 
liquidez a possibilidade da instituição não ser capaz de honrar eficientemente 
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas, e a possibilidade da instituição não con-
seguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho ele-
vado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de algu-
ma descontinuidade no mercado. A estrutura está integrada com o sistema de 
controles internos e capacitada a identificar, avaliar, monitorar, controlar, miti-
gar e comunicar os eventos de riscos de liquidez. O Banco Clássico S.A. man-
tém carteira de aplicações em títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Na-
cional, que garantem suficientemente suas obrigações, mantidas em nível mí-
nimo, por se tratar de banco não alavancado, concentrando os controles diários 
no acompanhamento dos limites mínimos de caixa, estabelecido pela Diretoria, 
os quais permitem que ações prévias sejam adotadas para garantir um caixa
seguro e rentável. f) Gerenciamento de Capital – o modelo de gerenciamento 
de capital do Banco Clássico S.A. é estruturado em conformidade com a Reso-
lução nº 4.557/17 (BCB) e atualizações. A estrutura é adequada à complexida-
de de suas operações, e objetiva o monitoramento do capital econômico exis-
tente e a avaliação das necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos 
quais está exposto. O gerenciamento de capital como o processo contínuo de: 
i) monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; ii) avaliação da 
necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujei-
ta; e iii) planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 
objetivos estratégicos da instituição.  O relatório anual contendo a descrição
completa da estrutura de Gerenciamento de Riscos, e em conformidade à Re-
solução nº 4.557/17 (BCB), está disponível nas dependências da instituição. g) 
Política de Remuneração – a política de remuneração do Banco Clássico S.A. 
é estruturada em conformidade com a Resolução nº 3.921/10. A resolução nº 
3.921/10, define como remuneração o pagamento efetuado em espécie, ações, 
instrumentos baseados em ações e outros ativos, em retribuição ao trabalho
prestado, compreendendo remuneração fixa, representada por salários, hono-
rários e comissões, e remuneração variável, constituída por bônus, participa-
ção nos lucros e outros incentivos associados ao desempenho. A política de
remuneração dos administradores do Banco é compatível com a política de
gestão de riscos, formulada de modo a não incentivar comportamentos que
elevem a exposição ao risco e determinada independente do desempenho das 
áreas de negócios, de forma a não gerar conflitos de interesse. h) A Ouvidoria 
dispõe de diretor responsável pela área e de um ouvidor, mantendo-se adequa-
damente estruturada e em conformidade com as resoluções editadas pelo Ban-
co Central do Brasil. O relatório das atividades da Ouvidoria no contexto das
normas legais e regulamentares editada pelo BCB, está disponível nas depen-
dências da instituição. i) O Comitê de Auditoria, órgão colegiado, instituído em 
atendimento a regulamentação do Sistema Financeiro, Resolução nº 3.198/04, 
art.15 (BCB) e atualização, avaliou, nesse período, o sistema de controles in-
ternos e concluiu que o mesmo tem sido objeto de permanente atenção por
parte da administração e, vem sendo aprimorado e mostra-se efetivo e adequa-
do às necessidades dos negócios da Instituição. Da mesma forma foram reali-
zados trabalhos pela Auditoria Interna, em conformidade com a resolução nº
4.588, de 29 de junho de 2017, com o propósito de avaliação independente,
autônoma e imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos 
de controles internos, gerenciamento de risco e governança corporativa da ins-
tituição, que não relatou nenhuma inconformidade no Sistema de Controles
Internos. j) Fundo de Investimento – a estrutura de controles internos para ges-
tão de recursos, para distribuição de títulos e valores mobiliários, para custódia 
e para administração fiduciária implantada, em conformidade com as instru-
ções CVM nºs 604/18, 598/18, 558/15, 555/14, 542/13, 543/13, 505/11, 301/99 
e atualizações, atendem às normas, políticas e regulamentações vigentes,
assegurando a confidencialidade e fidelidade das informações e a prestação
de informações aos clientes, aos cotistas, ao COAF e à CVM. Nota 21 - Evento 
Subseqüente: De acordo com a deliberação CVM nº 505, a Companhia decla-
ra que não houve eventos posteriores a este exercício que impactaram de for-
ma relevante as operações e plano de negócio aprovados pela companhia.
DIRETORIA: José João Abdalla Filho - Presidente; José Pais Rangel - Vice 
Presidente; Manoel Eduardo Lima Lopes - Diretor;  Ronaldo Dias - Diretor.
Ricardo Rodrigues Fraga - Contador - CRC/RJ 072.358-0.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas do Banco Clássico S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais do Banco 
Clássico S.A. (“Banco”), identificadas como controladora, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para semestre e exercício findos nessa data, assim como as demons-
trações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, do Banco
Clássico S.A. (“Consolidado”), elaboradas conforme estabelecido pelo Banco
Central do Brasil através da Resolução nº 4.280/13, que compreendem o ba-
lanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira do Banco Clássico S.A. e do Conglomerado Pru-
dencial do Banco Clássico S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra-
sil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação ao Banco e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme
divulgado na Nota Explicativa 11.a, o Banco Clássico reclassificou o valor de
custo da aplicação mantida nas ações da companhia Engie do Brasil (EGIE3) 
do Ativo Circulante, Títulos de Renda Variável – Ações, para o Ativo Não Cir-
culante, Investimentos – Outros Investimentos no País, cujos efeitos impacta-
ram na redução do Patrimônio Líquido no montante de R$ 2.049.960 mil,
decorrentes da reversão do Ajuste de Avaliação Patrimonial das ações EGIE3, 
antes classificadas como Títulos Disponíveis para Venda. Nossa opinião não
está ressalvada em função desses assuntos. Outros assuntos: Auditoria do
período anterior: As Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas do
Conglomerado Prudencial correspondentes ao exercício e semestre findos
em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins de comparação por força 
das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por
nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da 
emissão do relatório em 22 de março de 2018, que não conteve nenhuma
modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações
contábeis e o relatório do auditor: A administração do Banco é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relató-
rio da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obti-
do na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevan-
te no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis individuais de acordo com as
práticas contábeis editadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelas demonstrações contábeis con-
solidadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil através da Resolução nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, que trata do
Conglomerado Prudencial e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco 
e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar o Banco ou suas controladas ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco e suas
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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. b) Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos do Banco e suas controladas. c) Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. d) Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional do Banco e suas controladas. Se concluirmos que existe uma
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar o Banco e suas controladas a não mais se mante-
rem em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e
se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. f) Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras do Banco e suas controladas 
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca 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 gover-
nança 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, consideravel-
mente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas sal-
vaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respon-
sáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados
como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exer-
cício 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 as-
sunto 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 Janei-
ro, 21 de fevereiro de 2019.
AUDIPEC – AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. CRC RJ-No 0202.
ERNESTO PATRÍCIO GIRÁLDEZ - Contador CRC–RJ No 053.076/O–2.
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Balanço patrimonial em 31/12/2018 e de 2017 (Em Real Mil)
ATIVO Notas 2018 2017
CIRCULANTE 42.893 39.252
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 5.620 5.297
Contas a Receber de Clientes 15.823 10.581
(-) Provisão Devedores Duvidosos (3.277) (3.251)
Impostos a Recuperar 4 807 802
IRPJ e CSLL 3.273 3.273
Estoques 5 17.472 15.850
Adiantamentos a Terceiros Partes Relacionadas 3.033 6.615
Outros Créditos 142 85
Ativos Não Circulante 31.924 34.565
Outros Créditos 2.094 836
Imobilizado 6 29.830 33.729
Intangivel - -
Total do Ativo 74.817 73.817
PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE 2.445 43.126
Fornecedores 480 42.357
Empréstimos e financiamentos 7 - -
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Tributárias 221 125
Provisões 316 304
Outras contas a Pagar 1.428 340
NÃO CIRCULANTE 61.975 20.156
Fornecedores 41.820 -
Empréstimos e Financiamentos 9.203 -
Partes Relacionadas 10.952 20.156
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.397 10.535
Capital Social 8 2.100 2.100
Reserva de Lucro 8.297 8.435
TOTAL PASSIVO 74.817 73.817

Demonstração do resultado em 31/12/2018 e 2017

2018 2017
Receita Operacional 111.215 82.055
Custo dos Produtos Vendidos (86.184) (67.249)
Resultado Bruto Operacional 25.031 14.806
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas Administrativas (23.366) (13.661)
Depreciação (3.907) (2.875)
Outras Receitas e Despesas 622 (1.265)
Provisão Devedores Duvidosos (26) (263)
Provisão Estoque 354 (3.251)
Resultado Liquido Operacional (1.292) (6.509)
Outras Receitas e Despesas
Resultado Financeiro 1.154 (94)
Resultado Antes do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social (138) (6.603)
Imposto de Renda e da Contribuição Social - -
Lucro Líquido (prejuízo) do Exercício (138) (6.603)
Demonstração das mutações do patrimonio líquido em 31/12/2018 e 2017

Capital
Social

Capital
a inte-

gralizar

Reser- 
va de 

Lucros

Reser- 
va de 

Lucro a 
destinar

Prejuí-
zos

Capital
Integra-

lizado
Total
soma

Saldos em 
31/12/2017 2.100 - 8.435 - - -10.535
Resultado
 do Período - - - - (138) - (138)
Saldo em 
31/12/2018 2.100 - 8.435 - (138) -10.397

Demonstração dos fluxo de caixa em 31/12/2018 e 2017
2018 2017

Resultado antes do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social (138) (6.603)
Ajustes por:
Depreciação e Amortização (3.907) 2.875
Provisão Devedores Duvidosos (26) -
Provisão para perdas de estoques 354 (263)
Variações nos Ativos e Passivos
Outros Créditos (2.094) (882)
Outras Contas a Receber - 712
Estoques 17.472 6.368
Cliente (12.546) (2.674)
Partes Relacionadas (2.094) 6.338
Obrigações Fiscais, Tributárias e Sociais (221) (972)
Contas a Pagar 42.300 20.880
Outras Contas a Pagar 1.428 135
Caixa proveniente das operações 40.528 25.914
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Caixa liquido proveniente das atividades (aplicado nas 
 atividades operacionais 40.528 25.914
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Pagamentos pela aquisicao de Ativos Fixos (107) (5.168)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 40.421 20.746
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos - -
Recebido (PAGO) pela aquisição de Emps. e financiam. - (20.156)
Recebido (PAGO) pela aquisição de Emps. e financiam. - (1.353)
Caixa Líquido proveniente das (aplicado nas) 
 Ativ. Operacionais 40.421 (763)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 323 2.370
Caixa e Equivalente de Caixa no início Exercício 5.297 2.927
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim Exercício 5.620 5.297

Notas explicativas da Diretoria as demonstracoes contábeis em 31/12/2018
1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações con-
tábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. 2 - Principais Práticas Contábeis: 2.1 - Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na NBC TG 
1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela Re-
solução CFC nº 1.255/09. 2.2 - Principais práticas contábeis adotadas na 
elaboração das demonstrações contábeis: a) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais 
(R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico 
em que a companhia opera. b) Caixa e equivalente de caixa: Foram con-
siderados como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os ins-
trumentos financeiros altamente liquidos, sujeitos a um risco insignificante de 
mudança de valor. c) Resultado das operações: O resultado das operações 
é apurado pelo regime de competência. d) Ativos circulante e não circulan-
te: Demonstrados ao custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos 
das correspondentes provisões perdas. A provisão para créditos de cobranca 
duvidosa é calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo 
montante é considerado suficiente para cobrir perdas na realização das contas 
a receber. A empresa classifica seus instrumentos financeiros sob as seguin-
tes categorias: A provisão para negociação e (ii) empréstimos e recebiveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros 
foram adquiridos. e) Imobilizado: Está demonstrado ao Custo de Aquisição, 
acrescido de correção monetaria até 31 de dezembro de 1995 e ajustado por 
Depreciação Acumulada, calculada pelo método linear. f) Passivos circulan-
te e não circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo quando aplicavel , os encargos e as variações monetárias (em base 
pro rata dia) e cambiais incorridos, deduzidos das correspondentes despesas 
a apropriar. A provisão para imposto de renda é constituída à aliquota de 15% 
do lucro tributável, acrescida do adicional específico de 10%. A provisão para 
contribuição social é constituída à aliquota de 9% do lucro ajustado antes do 
imposto de renda. g) Uso de estimativas: Na elaboração das demonstrações 
contábeis é necessário utilizar transações. As demonstração contábeis da 

empresa incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção das vidas 
úteis do ativo imobilizado, do ativo intagível, provisões para passivos contin-
gentes, determinação das provisões para imposto de renda e outras similares. 
3 - Caixa e equivalente de caixa:
 Descrição 2018 2017
 Caixa e Bancos 1.284 479
 Aplicacões Financeiras 4.336 4.818

5.620 5.297
4) Impostos a Recuperar 2018 2017
IRPJ - 275
CSLL - 60
PIS 12 25
COFINS 53 115
IRRF 56 231
ICMS 496 -
IPI 188 96
Antecipação de parcelamentos - -

805 802
5) Estoques 2018 2017
Produtos Acabados 17.680 16.412
Almoxarifado 2 2

17.682 16.414
6) Imobilizado Taxa
Custo Corrigido  Depreciação 2018 2017
Terrenos 705 705
Imóveis e Benfeitorias 4 20.877 20.877
Máquinas e Equipamentos 10% a 20% 20.212 20.125
Móveis e Utensílios 10% 378 392
Instalações 10% 5.676 5.674
Veículos 20% 123 123
Outras imobilizações 20% 1.013 1.166

48.984 49.062
 Depreciações Acumuladas (19.153) (15.333)
 Imobilizado Líquido 29.831 33.729

Os financiamentos tem encargos financeiros com taxas variáveis para cada 
tipo de financiamento, entre eles existem os contratos de financiamentos 
internos que são compostos (Mútuo, conta Garantida, Capital de Giro e 
Compor) que são atulizados por taxas de acordo com o mercado que variam 
entre CDI + Spread. 7) Capital Social: O Capital Social é de R$ 2.100.000 mil 
(Dois milhões e cem mil reais) dividido e, 2.100.000 ações, sendo 2.090.000 
ações ordinárias e 10.000 ações preferenciais nominativas sem valor 
nominal. 8) Cobertura de Seguros: Os bens do ativo imobilizado sujeitos 
a risco estão cobertos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros. 9) As principais operações realizadas pela companhia 
envolvendo: instrumentos financeiros referem-se a aplicações de curtíssimo 
prazo e recebíveis. O valor contábil destes instrumentos financeiros equivale 
aproximademente ao seu valor de mercado.
10) Partes Relacionadas 2018 2017
Ativo - 6.615
Outras sociedades ligadas - 6.615
 Passivo 20.156 20.156
 Dova 3.552 3.552
 Sepalo 3.552 3.552
 Acionistas 10.952 10.952
 Outras sociedades ligadas 2.100 2.100
Os encargos financeiros referentes a estes contratos de mútuo foram 
calculados com base na variação da Selic
11) Receita Operacional Líquida
 Receita Bruta de Vendas 147.501 108.907
 Receita de Serviços 390 596
 Deduções da receita
 (-) Devoluções e descontos (838) (369)
 (-) Impostos sobre Vendas (35.838) (27.079)
Receita Operacional Líquida 111.215 82.055

Sérgio Lapate - Diretor
Maria Elena Gualberto - Contadora 
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Relatório da Administração
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o presente relatório, o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração de Resultados, a DMPL, as DFC, documentos esses que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/2018. Agradecemos a 
todos os Colaboradores, Bancos, Fornecedores e Clientes. A Diretoria.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO

RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N – BRAGA – CABO FRIO, RJ
C.E.P.: 28908-090 - Tel.: (22) 2646-2678 

E-mail: cfr01vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO,
MOVIDA POR GESTORA DE RECEBÍVEIS TETTO 

HABITAÇÃO S.A. em face de LINEI ALVES -
PROCESSO Nº 0000048-83.1984.8.19.0011, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) – LINEI
ALVES, que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público 
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES 
PRESENCIAL E ELETRÔNICO (SIMULTÂNEO): O Primeiro 
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será no dia 
25/04/2019 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou 
superior a 50% da avaliação, no dia 29/04/2019 às 15:00h, sendo 
o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do 
Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, 
na forma simultânea, será realizado no Auditório do Leiloeiro, 
situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ 
nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível para 
Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo 10 
(dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM A SER 
LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 480: Lote de 
Terreno nº 08, da quadra XLIII, loteamento Caminho de Búzios, 
Cabo Frio/RJ. Matriculado no 2º Oficio de Registro de Imóveis 
de Cabo Frio sob nº: 13.973 e na Prefeitura sob o nº 1048032-
001. JUSTIFICATIVA: Aos quinze dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezesseis, em cumprimento ao retro mandado, procedi 
a avaliação do imóvel localizado no lote de terreno nº 08, da 
quadra XLIII, Loteamento Caminho de Búzios, Cabo frio, descrito 
e caracterizado como consta nas cópias anexadas ao referido 
mandado. Trata-se de uma casa, com área do terreno de 367,80m², 
área edificada de 55m², construção linear, fachada em argamassa 
com pintura, cobertura de laje, janelas e portas em madeira, piso de 
cerâmica, composta por sala, dois quartos, varanda, um banheiro, 
cozinha, área de serviço e garagem. Imóvel em bom estado de 
conservação. AVALIO indiretamente o imóvel acima descrito em 
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo 
uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Cabo Frio, em 25 de fevereiro de 
2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) 
CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz de Direito. 

Inadimplentes levam mais  
de um ano para limpar nome
Renda menor 
e perda do 
controle de gastos 
comprometeram 
pagamento

A crise econômica não 
deixa o brasileiro limpar o 
nome. É o que revela pesqui-
sa realizada pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em todas as ca-
pitais com consumidores que 
estiveram inadimplentes nos 
últimos 12 meses e já saíram 
dos cadastros de devedores. 
Os dados mostram que, em 
média, foram necessários 14 
meses para o pagamento das 
dívidas responsáveis pela 
negativação de seus CPFs.

Na hora de quitar as con-
tas responsáveis pela negati-
vação, os maiores obstáculos 
encontrados foram obter um 
bom desconto no valor total 
da dívida (27%) e negociar 
prazos e formas de pagamen-
tos (24%), enquanto 19% dis-
seram não ter conseguido ren-
da extra para quitar os com-
promissos em atraso. Entre os 
motivos que impossibilitaram 
o pagamento dessas contas es-
tão a redução da renda (42%), 
a perda de controle dos gastos 
(38%) e o surgimento de im-
previstos (36%).

Ao investigar as dívidas 
que levaram o brasileiro a 
ficar com nome sujo, o es-
tudo aponta como principal 
vilão o cartão de crédito 
(33%). Em seguida aparece 
o crediário (17% - percen-
tual que sobe para 25% nas 
classes C, D e E), os gastos 
com telefone fixo ou celular 
(16% - com maior participa-
ção nas classes A e B, com 
21%), além dos empréstimos 
contraídos (12%).

A pesquisa também indica 
que 52% dos ex-inadimplen-
tes foram registrados nos 
cadastros de restrição ao cré-
dito por uma única empresa 
e outros 15% por duas. “A 
retomada da economia se-
gue em ritmo lento, por isso, 
muitos inadimplentes não 
conseguem reunir condições 
para fazer uma renegociação 
e quitar suas dívidas. Mas 
caso a expectativa de melho-
ra do emprego e da renda se 
concretize, os brasileiros de-
vem voltar a recuperar o cré-
dito nos próximos meses”, 
analisa a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Ka-
wauti.

Diante de um cenário des-
favorável do ponto de vista 
das finanças, a maioria dos 
ex-inadimplentes ouvidos 
pelo estudo adotou como es-
tratégia a busca por recursos 
financeiros (81%) para regu-
larizar as contas em atraso. 
Entre as medidas citadas, 
destacam-se os cortes no 
orçamento (21%), o dinhei-
ro do 13º salário (15%), os 
“bicos” para gerar renda ex-
tra (13%) e o uso de reserva 
financeira, como poupança e 
outros investimentos (11%).

Dentre os que economi-
zaram para quitar as dívi-
das, 59% reduziram despe-
sas com alimentação fora 
de casa e 54% com lazer. Já 
50% mencionaram ter con-
trolado os gastos com vestu-
ários e calçados (percentual 
que aumenta para 62% entre 
as mulheres), 39% com sa-
lão de beleza, serviços esté-
ticos e cosméticos, enquanto 
33% cortaram os serviços de 
TV por assinatura.

Outro dado mostra que 
68% dos entrevistados ten-
taram negociar as dívidas 
que originaram a inclusão do 
nome em cadastros de restri-
ção ao crédito antes de pagá-
las. Desses, 43% procuraram 
o credor para propor um 
acordo e 24% foram pro-
curados pela empresa para 

negociação. Por outro lado, 
25% pagaram sem negociar.

Além disso, quatro em 
cada dez consumidores bus-
caram acordo para receber 
desconto adicional no paga-
mento à vista (44%), sendo a 
média do desconto de 35%. 
Em contrapartida, 30% dis-
seram não ter recebido ne-
nhuma proposta que valesse 
a pena e 26% não se lembra-
ram do valor do desconto 
ou não souberam respon-
der. Para aceitar a proposta 
do credor, 41% levaram em 
consideração o fato de as 
prestações caberem no orça-
mento e 32% consideraram 
o tamanho do desconto no 
pagamento à vista. Enquan-
to 52% optaram por pagar a 
dívida negociada em presta-
ções e 46% por quitar a pen-
dência à vista.

Questionados sobre os 
motivos de pagar os débitos 
em atraso, 45% disseram não 
se sentir confortáveis em es-
tar com o nome sujo. Já 44% 
justificaram ser o correto a 
fazer e 30% argumentaram 
que quanto mais demoras-
sem para pagar, maior ficaria 
o valor da dívida.

Quando indagados se em 
virtude da negativação do 
CPF, sofreram consequên-
cias, 74% dos ex-inadim-
plentes disseram que sim, 
sendo que as mais comuns 
foram não conseguir fazer 
um novo cartão de crédito 
(27%) e crediário ou car-
tão de loja (26%). Parte dos 
entrevistados também afir-
maram que só conseguiram 
comprar à vista (25%). Já 
89% acreditam que melhora-
ram a forma de administrar 
o orçamento após ter o CPF 
negativado, principalmente 
por passarem a pensar mais 
antes de comprar (38%) e 
controlar os gastos (31%).

Negociação

Sobre os métodos de ne-
gociação, o levantamento 

descobriu que 68% optaram 
exclusivamente pelos meios 
tradicionais, principalmente 
os que permitem um diálogo 
mais próximo com a empre-
sa credora, como o contato 
telefônico (60%) ou pessoal 
nas lojas físicas (25%). As 
ferramentas digitais também 
vêm ganhando espaço na 
negociação de débitos em 
atraso. No total, 13% dos ex-
inadimplentes recorreram 
unicamente a algum tipo de 
canal online, em especial si-
tes ou aplicativos de empre-
sas credoras (11%), e-mail 
para troca de mensagens 
com credor (10%), sites ou 
aplicativos especializados 
em negociação de dívidas 
(9%) e WhatsApp dessas 
empresas (9%). Já 18% utili-
zaram ambas as formas.

Para aqueles que utili-
zaram os meios online nas 
negociações, o fator prepon-
derante pela escolha foi a 
praticidade. Dentre as prin-
cipais vantagens menciona-
das, 56% citam a agilidade, 
ao passo que 47% apontaram 
a comodidade em negociar 
sem precisar sair de casa ou 
do trabalho e 43% destaca-
ram a facilidade de tentar um 
acordo em qualquer horário.

“As plataformas tradicio-
nais de negociação, como o 
contato olho no olho ou por 
meio do telefone oferecem 
liberdade para que ambas 
as partes busquem acordos 
fora de um roteiro. Mas os 
meios digitais de renegocia-
ção são uma boa alternativa 
para quem quer praticidade”, 
afirma a economista-chefe 
do SPC Brasil.

Foram entrevistados 537 
consumidores que estiveram 
com o nome sujo e quitaram 
suas dívidas nos 12 meses 
anteriores à pesquisa, nas 27 
capitais, acima de 18 anos, 
de ambos os gêneros e de to-
das as classes sociais. A mar-
gem de erro é de no máximo 
4,2 pontos percentuais para 
uma confiança de 95%.

Número de casos de 
dengue no país aumenta 
264% no Brasil
Óbitos  
pela doença 
também 
cresceram 67%

O sistema de vigilância de 
estados e municípios e toda 
a população devem reforçar 
os cuidados para combater 
o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. O alerta do 

Ministério da Saúde é devi-
do ao aumento de 264,1% 
dos casos de dengue no país, 
que passaram de 62,9 mil 
nas primeiras 11 semanas de 
2018 para 229.064 no mes-
mo período deste ano (até 16 
de março). A incidência, que 
considera a proporção de ca-
sos em relação ao número de 
habitantes, tem taxa de 109,9 
casos/100 mil habitantes até 
16 de março deste ano. O nú-
mero de óbitos pela doença 
também teve aumento, de 
67%, sendo grande parte no 
estado de São Paulo.
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CNI apresenta 110 propostas 
para fortalecer comércio exterior

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresen-
tou um conjunto de 110 propostas para os ministérios 
da Economia (ME) e das Relações Exteriores (MRE) 
para fortalecer o comércio exterior brasileiro e criar uma 
cultura pró-exportação. O diretor de Desenvolvimento 
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, lembra que apesar 
de o Brasil ser a nona maior economia do mundo, é ap-
enas o 26º maior exportador e o 29º maior importador. 
“Um país mais integrado ao mundo produz, inova e gera 
mais empregos. A retomada sustentada do crescimento 
econômico e o aumento da competitividade da indústria 
requerem maior e melhor inserção do Brasil no mercado 
internacional”, explica do diretor da CNI.

Para tanto, é necessário identificar, com precisão, 
tanto as mudanças na política comercial brasileira que 
melhorem o ambiente de negócios, quanto os serviços 
pedidos pela indústria para sua internacionalização. 
Dessa forma, a Agenda Internacional da Indústria 2019 
apresenta sugestões de políticas públicas para reduzir os 
custos e aumentar a produtividade.

O documento contempla ações em áreas de política 
comercial que vão desde os acordos comerciais e inves-
timentos, passando pela tributação e financiamento, até 
a facilitação do comércio. Além disso, também trata de 
serviços de apoio à internacionalização. “Somente com 
esse olhar completo, o comércio exterior deixará de ser 
apenas uma válvula de escape para episódios de crise no 
mercado doméstico. E esse olhar completo fará com que 
o comércio exterior seja, de fato, parte essencial da es-
tratégia para tornarmos o Brasil um país mais produtivo, 
competitivo e desenvolvido”, afirma Abjiaodi.

Exportação do  
agronegócio cresce 15,6%

As exportações do complexo soja (grãos, farelo e óleo) 
suplantaram pela primeira vez a barreira dos US$ 2 bil-
hões para o mês de fevereiro, registrando US$ 2,58 bil-
hões. O grande destaque foi a venda de soja em grão, 
com 6,1 milhões de toneladas. Com esse recorde na 
quantidade exportada (+112,7%), mesmo com a queda 
de 5,1% no preço médio, o valor da soja foi recorde no 
mês, atingindo US$ 2,21 bilhões (+101,8%).
Esse desempenho contribuiu para que as exportações do 
agronegócio crescessem de US$ 6,27 bilhões para US$ 
7,25 bilhões no mês passado. O incremento das expor-
tações em 15,6% ocorreu, especialmente, devido à el-
evação de 20,8% no índice de quantum das exportações. 
As importações também aumentaram, passando de US$ 
1,08 bilhão para US$ 1,20 bilhão em fevereiro deste ano 
(+10,4%).

A participação do agronegócio nas exportações totais 
do Brasil em fevereiro atingiu 44,5%, de acordo com da-
dos da Balança Comercial do Agronegócio, elaborados 
pela Secretaria Comercial e Relações Internacionais, foi 
feita nesta segunda-feira (18

Exportação de café aos  
árabes aumenta 40%

O Brasil exportou 281,6 mil sacas de 60 quilos de café 
aos países árabes no primeiro bimestre, um aumento de 
40% sobre o mesmo período do ano passado, segundo 
dados divulgados nesta quarta-feira (13) pelo Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Os em-
barques renderam US$ 33,7 milhões, um crescimento de 
8% na mesma comparação.

“É importante considerar que temos maior oferta, 
qualidade e diferenciação de nosso produto que, ao longo 
dos últimos anos, vem despertando maior interesse dos 
países árabes”, informou o Cecafé por e-mail à ANBA em 
comentário ao desempenho. A entidade destacou o forte 
crescimento das importações da Síria (123,5%), além das 
compras do Marrocos, Omã, Líbia, Egito, Kuwait, Jordâ-
nia, Arábia Saudita, Líbano e Emirados Árabes Unidos.

As vendas ao mundo árabe seguiram a tendência das 
exportações brasileiras de café como um todo. Em ja-
neiro e fevereiro, os embarques totais avançaram 31,5% 
em relação aos dois primeiros meses de 2018, para 6,88 
milhões de sacas. As receitas aumentaram 8% na mesma 
comparação, para US$ 911 milhões. O preço médio da 
saca, por sua vez, recuou 18%.

Vendas externas de calçados  
registram crescimento

O segundo mês do ano manteve o crescimento nas 
exportações de calçados. No mês passado, conforme 
levantamento elaborado pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), foram embarcados 
11 milhões de pares que geraram US$ 84,4 milhões, in-
crementos de 17,4% em volume e de 8,8% em receita 
no comparativo com igual mês de 2018. Com isso, no 
acumulado do ano, somam comercializados no exterior 
26 milhões de pares por US$ 183,7 milhões, altas tanto 
em volume (26%) quanto em dólares (16%).

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 
destaca que o resultado positivo tem sido puxado, sobre-
tudo, pelo incremento das vendas aos Estados Unidos. 
“Como forma de precaução frente a possíveis entraves 
que possam ser provocados pela guerra comercial entre 
Estados Unidos e China, o importador daquele país vem 
diversificando suas fontes de fornecimento de calçados. 
Com isso, ganhamos espaço”, avalia o executivo, ressal-
tando que em fevereiro os embarques para lá cresceram 
66% na relação com o mesmo mês de 2018.

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES 
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO

1º Público Leilão – 25/04/19, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 06/05/19, às 12:00 hs

LOCAL: Av. Erasmo Braga, nº 227 – Sala 1.110, Castelo/RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja 
sob o nº. 079, autorizado pelo Condomínio Pulse Offices,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – 
CNPJ 10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, 
nas datas, horários e local acima citados, de acordo com o art. 
63 e parágrafos da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, os direitos 
aquisitivos da unidade autônoma e suas frações ideais do terreno, 
acessões e benfeitorias, referentes ao imóvel relacionado a 
seguir: Fração de terreno de 0,500%, do imóvel localizado na 
rua Jardim Botânico nº 663, matrícula nº 101.305, 2º Ofício 
do Registro de Imóveis, e do imóvel localizado na rua Jardim 
Botânico nº 657, matrícula nº 104.504, 2º Ofício do Registro de 
Imóveis, que corresponderá à Sala 707 do Empreendimento 
Pulse Offices, Jardim Botânico/RJ, nos termos do Instrumento 
Particular de Contrato de Construção e Outros Pactos, datado 
de 08/02/2017. Adquirentes devedores: Adaiudo Vieira de Barros, 
inscrito no CPF sob o nº 297.891.334-72, e sua mulher Luciana 
Muniz Silvério Barros, inscrita no CPF sob o nº 023.915.967-
58, devidamente notificados. A referida unidade está em fase 
de construção, e o arrematante assumirá as cotas vincendas 
relativas à construção e previstas no contrato. O referido imóvel 
será vendido em 1º Leilão por valor não inferior a R$ 696.723,27, 
e em 2º Leilão por valor não inferior a R$ 348.361,63, na forma 
do §2º do art. 63 da L. 4591/64. A venda será à vista, acrescida 
de 5% de comissão ao Leiloeiro. O bem será vendido no estado 
em que se encontra. 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL 
I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO – RIO DE JANEIRO. 
RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N – BRAGA – CABO FRIO

C.E.P.: 28908-090 - TEL.: (22) 26462647 
E-MAIL: cfrjeciv@@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA 
FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta por VIVIANE SILVA DOS SANTOS 
em face de REMIX HABITACIONAL – MULTIMÓVEIS RIO 

SERVIÇO DE APOIO EM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA; CASA 
PRÓPRIA – COOPERATIVA HABITACIONAL; ADM SERVIÇOS 

DE APOIO EMPRESARIAL LTDA E MASTER BRASIL A. E. LTDA 
– CARTA PRECATÓRIA Nº 0001182-22.2019.8.19.0011 ORIUNDA 

DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 0033725-50.2015.8.19.0001 
DO 23ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, 

NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) FABIO COSTA SOARES – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - REMIX
HABITACIONAL – MULTIMÓVEIS RIO SERVIÇO DE APOIO EM 
GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA; CASA PRÓPRIA – COOPERATIVA 
HABITACIONAL;ADM SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL 
LTDA E MASTER BRASIL A. E. LTDA, que será realizado o 
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior 
a avaliação, será no dia 25/04/2019 às 15:00h, e, o Segundo 
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 
29/04/2019 às 15:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado 
no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.
br e, o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos inciso 
II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 
da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico 
estará disponível para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, 
com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da Primeira data.
DO BEM OBJETO DE LEILÃO: DO BEM OBJETO DE LEILÃO: 
(Conforme laudo de avaliação às fls. 246) Casa 09, do bloco 
07, do Condomínio Chico Estevão, localizado na Rua Irmã 
Josefina da Veiga, 50, Palmeiras – Cabo Frio/RJ, encontra-se 
devidamente dimensionado, caracterizado e registrado sob a 
matrícula de nº 49.836 no 1º Distrito de Cabo Frio e na Prefeitura 
sob o nº 1846047-001. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Aos 17 dias do 
mês de Dezembro de 2018, na Rua Irmã Josefina da Veiga, nº 50, 
Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Cabo Frio, em cumprimento 
ao respeitável mandado em anexo, expedido pelo Juízo do Juizado 
Especial Cível, extraído dos autos da Carta Precatória nº 0031497-
67.2018.8.19.0011 em que o autor: VIVIANE SILVA DOS SANTOS 
e Réus CASA PRÓPRIA – COOPERATIVA HABITACIONAL E 
OUTROS, e ali, após formalidade legais, procedi a penhora e 
avaliação do seguinte bem: Casa 09, do bloco 07, do Condomínio 
Chico Estevão, localizado na Rua Irmã Josefina da Veiga, nº 50, 
Palmeiras, com 02 pavimentos, sendo o primeiro composto de sala, 
lavabo, cozinha e área de serviço e o segundo composto de dois 
quartos e banheiro, com área construída de 61,59m², matricula 
no 49.836, RGI 2º Oficio de Cabo Frio, inscrito sob o nº184604-7, 
conforme lançamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio em 01/12/2009. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO BEM no valor de R$
230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais). E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo 
uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Araruama, em 25 de fevereiro de 
2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) 
ALESSANDRA DE SOUZA ARAUJO – Juiz de Direito. 

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

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81 - NIRE nº 33300303677 

Convocação para AGO e Aviso aos Acionistas. A REIT convoca seus acio-
nistas para AGO, em 30/04/19, às 10h, em sua sede na Av. Rio Branco, 181/711, 
Centro/RJ, para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Ad-
ministração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas 
por auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/18; 
e (ii) deliberar pela destinação do resultado do exercício findo em 31/12/18. 
A REIT informa aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, 
que se encontram disponíveis, em sua sede, os documentos do art.133 da lei 
6.404/76. RJ, 27/03/19. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

Valor da Produção Agropecuária  
é estimado em R$ 572,9 bilhões
Preço do  
milho revela  
alta de 15%

O Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP) 
de 2019, com base nas in-
formações de safra de feve-
reiro, está estimado em R$ 
572,9 bilhões, 0,9% abaixo 
do valor do ano passado. 
As lavouras representam R$ 
378,9 bilhões, e a pecuária, 
R$ 193,9 bilhões. Enquan-
to é esperado decréscimo 
real de 2,5% nas lavouras, 
na pecuária espera-se valor 
2,4% maior que o de 2018. 
O comportamento favorável 

dessa atividade deve-se aos 
resultados de carne bovina 
e frangos que mostram re-
cuperação, explica José Gas-
ques, coordenador geral de 
Estudos e Análises da Secre-
taria de Política Agrícolas do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Um grupo de oito lavou-
ras tem apresentado muito 
bom desempenho, obser-
va o coordenador. E desta-
ca algodão herbáceo, com 
aumento do VBP de 4,6%, 
amendoim, 8,3%, banana, 
7,1%, batata-inglesa, 66,7%, 
feijão, 92,5%, laranja, 4,4%, 
milho, 15% e uva, 4%. Esses 
resultados ocorrem devido a 
melhores preços, e quantida-

des maiores esperadas neste 
ano, afirmou.

Os cinco produtos com o 
maior valor da produção são 
soja, cana de açúcar, milho, 
algodão herbáceo e café. 
Representam 78 % do valor 
gerado pela lavouras. Na pe-
cuária a liderança de valor é 
ocupada por carne bovina, 
frango, leite, vindo em se-
guida suínos e ovos.

Em relação a alta de pre-
ços, se destacam batata-in-
glesa, 79%, feijão, 94,9%, 
em parte representando recu-
peração de anos anteriores. 
“Nota-se uma recuperação 
forte de preços de diversos 
produtos, e isso contribui fa-
voravelmente para o resulta-
do do VBP”, disse Gasques.

O acompanhamento reve-
la menor produção produtos 
relevantes, que refletem no 
faturamento da agropecuária 
e nos itens usados para o cál-
culo do PIB (Produto Interno 
Bruto) setorial. As maiores 
evidências são a redução de 
produção de arroz, café ará-
bica, cana-de-açúcar, feijão, 
laranja, soja, trigo, tomate e 
uva. Na pecuária sofrem re-
dução de VBP suínos, leite e 
ovos.

Os resultados regionais 
mostram a liderança de valor 
no Centro Oeste, R$163,49 
bilhões, Sul, R$142,43 bi-
lhões, Sudeste, R$137,9 bi-
lhões, Nordeste, R$49,33 
bilhões e Norte, R$34,62 
bilhões.
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Sou do tempo que fumar 
um cigarro era sinal de char-
me, independência... Fica-
va vislumbrada com todos 
aqueles comerciais veicula-
dos na TV. Homens e mulhe-
res lindas, lugares paradisía-
cos, enfim, tudo aquilo que 
um dia eu não teria. A dis-
cussão foi acirrada por todos 
esses anos, pois os fumantes 
inveterados, após longos 
anos de tabagismo, sabe-
dores do câncer de pulmão 
contraído, ou mesmo após 
o falecimento, os herdeiros 
ajuizavam ação em face da 
fabricante de cigarros, com 
o pedido de dano moral e 
material. Inicialmente o STJ 
entendia que:

“A fabricante de cigarros 
Souza Cruz não pagará in-
denização aos familiares de 
um homem morto em razão 
de câncer no pulmão e enfi-
sema pulmonar. A 4ª turma 
do STJ, por unanimidade, 
acatou o recurso da empresa 
e reformou decisão que ha-
via julgado o pedido de in-
denização procedente.

“O ministro Luis Felipe 
Salomão, relator do caso, 
ressaltou que não há como 
vislumbrar nexo de causali-
dade em que o dano é con-
sequência necessária de uma 
causa, ou seja, que o fumo 
foi a causa da doença. Isso 
porque a medicina limita-
se a afirmar a existência de 
fator de risco entre o fumo 
e o câncer, assim como ali-
mentação, álcool e modo de 
vida. Por mais que as esta-
tísticas apontem elevada 
associação entre cigarro e 
câncer de pulmão, isso não 
comprova a causalidade ne-
cessária para gerar o dever 
de indenizar.

“De acordo com os au-
tos, a vítima de câncer nas-
ceu em 1940 e começou a 
fumar ainda adolescente. 
Em meados de 1998, foi 
diagnosticado com doença 
bronco-pulmonar e enfise-
ma avançado, vindo a fale-
cer em 2001, aos 61 anos. 
Em 2005, os familiares ajui-
zaram ação de indenização 
por danos morais contra a 
Souza Cruz. Eles alegaram, 
em síntese, que a conduta da 
empresa foi dolosa porque, 
sabendo dos males causados 
pelo cigarro, ocultou essa 
informação e ainda promo-
veu propagandas enganosas 
e abusivas.

“O recurso foi julgado 
improcedente em primeira 
instância. No julgamento da 
apelação, o TJ/RS acatou o 
pedido e condenou a Souza 

Cruz a pagar R$ 70 mil à vi-
úva e a cada filho do casal 
e R$ 35 mil a cada neto. Ao 
analisar o recurso da Souza 
Cruz, o ministro Luis Feli-
pe Salomão entendeu que 
não é possível afirmar que 
o cigarro é um produto com 
alto grau de nocividade e 
periculosidade, a ponto de 
enquadrar-se no artigo 10 do 
CDC, o que teria como con-
sequência a proibição de sua 
comercialização. Também 
não se trata de um produto 
defeituoso, pois o risco à 
saúde é inerente ao cigarro.

“Sobre a responsabilida-
de da empresa sob a ótica 
do dever de informação, o 
ministro Salomão ponderou 
que, em décadas passadas, 
antes da criação do CDC e 
de leis antitabagistas, não 
havia no ordenamento ju-
rídico a obrigação de as in-
dústrias do fumo informar 
os usuários acerca dos ris-
cos do tabaco. As restrições 
de consumo, propaganda e 
venda de cigarros surgiram 
a partir da CF/88.

“Seguindo o raciocínio, 
o relator concluiu que o de-
ver acessório de informação 
deve ser avaliado conforme 
a realidade social e os costu-
mes da época. Ele lembrou 
que nas décadas de 40 a 70 
era corrente a relação do 
fumo com estética, glamour, 
charme e beleza, além da 
associação do tabagismo à 
arte e à intelectualidade. O 
ministro destacou também 
que o hábito de fumar é 
muito anterior à própria in-
dústria do tabaco.” (em mi-
galhas.com.br Quentes/17, 
MI106242,51045- STJ+So
uza+Cruz+nao+pagara+ind
enizacao+por+morte+de+fu
mante)

A discussão permaneceu. 
Hoje a questão parece defi-
nida:

“O falecido, tabagista des-
de a adolescência (meados 
de 1950), foi diagnosticado 
como portador de doença 
broncopulmonar obstrutiva 
crônica e de enfisema pul-
monar em 1998. Após anos 
de tratamento, faleceu em 
decorrência de adenocarci-
noma pulmonar no ano de 
2001. Então, seus familia-
res (a esposa, filhos e netos) 
ajuizaram ação de reparação 
dos danos morais contra o 
fabricante de cigarros, com 
lastro na suposta informação 
inadequada prestada por ele 
durante décadas, que omi-
tia os males possivelmente 
decorrentes do fumo, e no 
incentivo a seu consumo 

mediante a prática de pro-
paganda tida por enganosa, 
além de enxergar a existên-
cia de nexo de causalidade 
entre a morte decorrente do 
câncer e os vícios do produ-
to, que alegam ser de conhe-
cimento do fabricante desde 
muitas décadas.

“Nesse contexto, há que 
se esclarecer que a preten-
são de ressarcimento dos 
autores da ação em razão 
dos danos morais, diferente-
mente da pretensão do pró-
prio fumante, surgiu com a 
morte dele, momento a par-
tir do qual eles tinham ação 
exercitável a ajuizar (actio
nata) com o objetivo de 
compensar o dano que lhes 
é próprio, daí não se poder 
falar em prescrição, porque 
foi respeitado o prazo pres-
cricional de cinco anos do 
art. 27 do CDC.

“Note-se que o cigarro 
classifica-se como produto 
de periculosidade ineren-
te (art. 9º do CDC) de ser, 
tal como o álcool, fator de 
risco de diversas enfermi-
dades. Não se revela como 
produto defeituoso (art. 12, 
§ 1º, do mesmo código) ou 
de alto grau de nocividade 
ou periculosidade à saúde 
ou segurança, esse último 
de comercialização proibida 
(art. 10 do mesmo diploma). 
O art. 220, § 4º, da CF/1988 
chancela a comercialização 
do cigarro, apenas lhe res-
tringe a propaganda, ciente 
o legislador constituinte dos 
riscos de seu consumo.

“Já o CDC considera de-
feito a falha que se desvia 
da normalidade, capaz de 
gerar frustração no consu-
midor, que passa a não ex-
perimentar a segurança que 
se espera do produto ou ser-
viço. Dessarte, diz respeito 
a algo que escapa do razoá-
vel, que discrepa do padrão 
do produto ou de congê-
neres, e não à capacidade 
inerente a todas as unidades 
produzidas de o produto ge-
rar danos, tal como no caso 
do cigarro.

“Frise-se que, antes da 
CF/1988 (gênese das limi-
tações impostas ao tabaco) e 
das legislações restritivas do 
consumo e publicidade que 
a seguiram (notadamente, o 
CDC e a Lei n. 9.294/1996), 
não existia o dever jurídico 
de informação que determi-
nasse à indústria do fumo 
conduta diversa daquela 
que, por décadas, praticou.

“Não há como aceitar a 
tese da existência de ante-
rior dever de informação, 

mesmo a partir de um ângu-
lo principiológico, visto que 
a boa-fé (inerente à criação 
desse dever acessório) não 
possui conteúdo per se, mas, 
necessariamente, insere-se 
em um conteúdo contextu-
al, afeito à carga histórico-
social. Ao se considerarem 
os fatores legais, históricos 
e culturais vigentes nas dé-
cadas de cinquenta a oitenta 
do século anterior, não há 
como cogitar o princípio da 
boa-fé de forma fluida, sem 
conteúdo substancial e con-
trário aos usos e costumes 
por séculos preexistentes, 
para concluir que era exigí-
vel, àquela época, o dever 
jurídico de informação.

“De fato, não havia nor-
ma advinda de lei, princípio 
geral de direito ou costume 
que impusesse tal com-
portamento. Esses funda-
mentos, por si sós, seriam 
suficientes para negar a in-
denização pleiteada, mas se 
soma a eles o fato de que, ao 
considerar a teoria do dano 
direto e imediato acolhida 
no direito civil brasileiro 
(art. 403 do CC/2002 e art. 
1.060 do CC/1916), cons-
tata-se que ainda não está 
comprovada pela Medicina 
a causalidade necessária, 
direta e exclusiva entre o 
tabaco e câncer, pois ela se 
limita a afirmar a existên-
cia de fator de risco entre 
eles, tal como outros fato-
res, como a alimentação, o 
álcool e o modo de vida se-
dentário ou estressante.

“Se fosse possível, na hi-
pótese, determinar o quanto 
foi relevante o cigarro para 
o falecimento (a proporção 
causal existente entre eles), 
poder-se-ia cogitar o nexo 
causal juridicamente satisfa-
tório. Apesar de reconheci-
damente robustas, somente 
as estatísticas não podem 
dar lastro à responsabilidade 
civil em casos concretos de 
morte supostamente asso-
ciada ao tabagismo, sem que 
se investigue, episodica-
mente, o preenchimento dos 
requisitos legais.” Prece-
dentes citados do STF: RE 
130.764-PR, DJ 19/5/1995; 
do STJ: REsp 489.895-
SP, DJe 23/4/2010; REsp 
967.623-RJ, DJe 29/6/2009; 
REsp 1.112.796-PR, DJ 
5/12/2007, e REsp 719.738-
RS, DJe 22/9/2008. REsp 
1.113.804-RS, rel. ministro 
Luis Felipe Salomão, julga-
do em 27/4/2010.

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

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

OURENSE DO BRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA
CNPJ: 10.277.146/0001-32

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

OURENSE DO BRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 
torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, 
a OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS OUT 
nº IN048393, com validade até 18 de fevereiro de 2024, que a autoriza 
para captação de água bruta em dois poços tubulares, com a finalidade 
de outros usos (lavagem de dependências e rega de jardins), na Região 
Hidrográfica II - Guandu, na quantidade e sob as condições constantes 
deste documento, sujeita à cobrança, na forma prevista na Lei Estadual 
nº4.247/03, em consonância com o § 1º do art. 27 da Lei Estadual 
nº3.239/99, na ESTRADA RJ 127, S/Nº - LOTE 08 PARTE - LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL - LAGES, município PARACAMBI. Registro CNARH: 
33.0.0283990/06; CAPTAÇÃO: POÇO 1; Vazão máxima instantânea: 
0,67 m³/h; Vazão média: 0,67 m³/h; Volume diário: 8,04 m³; Tempo: 12 
h/d; Período: 30 d/mês; Coordenadas geográficas: Lat. 22°40’36,70”S e 
Long. 43°44’32,50”O; CAPTAÇÃO: POÇO 2; Vazão máxima instantânea: 
0,92 m³/h; Vazão média: 0,92 m³/h; Volume diário: 11,04 m³; Tempo: 12 
h/d; Período: 30 d/mês; Coordenadas geográficas: Lat. 22°40’34,60”S e 
Long. 43°44’31,50”O; Datum: SIRGAS2000; Lançamento: Volume máximo 
diário de 7,80 m³, em rede de esgotos. Processo nº E-07/002.4854/2015

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0004-09

AUDITORIA AMBIENTAL
COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA torna público que entregou 
ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 13.03.2019, o Relatório de 
Auditoria Ambiental de Acompanhamento, do ano de 2018, referente a 
operar Terminal de Minério de Ferro e Granéis Sólidos, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Estrada Ilha, s/n - Ilha da Madeira, Porto 
de Itaguaí no Município de Itaguaí, no período de 01.04.2019 a 30.04.2019, 
no horário das 8h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 
110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Brasileiros reduziram 
em 7,33% os gastos no 
exterior em fevereiro

Com a alta do dólar, os 
brasileiros estão reduzindo 
os gastos no exterior. De 
acordo com dados do Ban-
co Central (BC), divulgados 
nesta segunda-feira, as des-
pesas em viagens internacio-
nais chegaram a US$ 1,302 
bilhão, em fevereiro, uma re-
dução de 7,33% em relação a 
igual período de 2018.

De janeiro a fevereiro, os 
gastos em viagem ao exte-
rior ficaram em US$ 2,991 
bilhões, queda de 12,21% na 
comparação com o primeiro 
bimestre do ano passado.

Em fevereiro deste ano, 
o dólar chegou a R$ 3,75, 
enquanto no mesmo mês de 
2018 estava em R$ 3,24. 
“As pessoas fazem viagens 
planejadas e vários custos 
são feitos com antecedência, 
mas taxa de câmbio impac-
ta”, disse o chefe do Depar-
tamento de Estatísticas do 
BC, Fernando Rocha.

A conta de viagens, forma-
da pelos gastos de brasileiros 
e as receitas de estrangeiros 
no Brasil, ficou negativa em 

US$ 761 milhões, em feve-
reiro, e em US$ 1,747 bi-
lhão, no primeiro bimestre.

As viagens fazem parte da 
conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, 
aluguel de investimentos, 
entre outros) das transações 
correntes, que são as com-
pras e vendas de mercado-
rias e serviços e transferên-
cias de renda do país com 
outras nações. Em fevereiro, 
o saldo negativo das contas 
externas (US$ 1,134 bilhão) 
foi bem menor que o regis-
trado em igual mês de 2018 
(US$ 2,043 bilhões).

Segundo Rocha, isso 
aconteceu basicamente por 
efeito da redução no déficit 
na conta de serviços, de US$ 
2,058 bilhões em feverei-
ro de 2018 para US$ 2,629 
bilhões no mês passado, e 
aumento no superávit co-
mercial.

Em fevereiro deste ano, o 
superávit comercial chegou a 
US$ 3,161 bilhões, enquanto 
em igual mês de 2018 estava 
em US$ 2,657 bilhões.

Projeto patrocinado  
pela Petrobras solta 
peixes-bois da Amazônia

O projeto Mamíferos 
Aquáticos da Amazônia, pa-
trocinado pela Petrobras, re-
alizou nesse fim de semana a 
soltura de 12 peixes-bois da 
Amazônia reabilitados, que 
haviam sido vítimas de caça 
ilegal ou captura incidental. 
Foi a maior ação desse tipo 
já realizada na história. Os 
peixes-bois da Amazônia 
(Trichechus inunguis) foram 
soltos na Reserva de De-
senvolvimento Sustentável 
Piagaçu-Purus, próximo ao 
município de Beruri, a 173 
km de Manaus.

Os animais seleciona-
dos têm idades entre 3 e 16 
anos, pesam cerca de 120 
quilos e medem em média 
2 metros de comprimento. 
Eles passaram pelo processo 
de reabilitação no cativeiro, 
em Manaus, por pelo menos 
dois anos, e depois por uma 
etapa de semicativeiro em 
uma fazenda de piscicultura 
no município de Manacapu-
ru, durante um ano, antes de 
serem soltos na Reserva Pia-
gaçu-Purus, onde estão aptos 
a se alimentarem sozinhos.

Para a gerente de Progra-
mas Ambientais da Petro-
bras, Katia Christina Ferrei-
ra, a notícia da recuperação 
e soltura dos peixes-bois foi 
recebida com entusiasmo. 
“Esse é um importante re-
sultado do trabalho de um 
projeto que integra nosso 
Programa Petrobras So-
ciambiental. Esses animais, 
classificados como ‘amea-
çados de extinção’ são um 
indicador do equilíbrio do 
ecossistema aquático da ba-
cia amazônica. Preservar o 
peixe-boi reforça a atuação 
ambiental responsável da 
Petrobras, em área de abran-
gência das atividades da 
companhia, além de contri-
buir no relacionamento com 

a comunidade”, afirma. Com 
essa ação, o projeto Mamífe-
ros Aquáticos da Amazônia 
já reintroduziu aos rios da 
Amazônia 35 peixes-bois.

A operação

A ação teve início no dia 
22 de março, o Dia Mundial 
da Água. A equipe saiu da 
sede do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa), em Manaus, de ma-
drugada e chegou ao ama-
nhecer no lago do semicati-
veiro, em Manacapuru. Lá, 
os doze peixes-bois selecio-
nados foram recapturados e 
retirados do lago um a um e 
transportados de caminhão 
até o barco, numa distância 
de 500 metros.

O barco, ancorado às mar-
gens do rio Solimões, estava 
equipado com três piscinas 
de fibra para acondicionar os 
animais durante a viagem de 
15 horas até a Reserva Piaga-
çu-Purus, localizada entre os 
interflúvios Purus-Madeira e 
Purus-Juruá. Durante a via-
gem, os animais foram mo-
nitorados em tempo integral.

A chegada dos peixes-
bois ocorreu no dia 23 pela 
manhã, quando foi realizada 
uma atividade de educação 
ambiental com os moradores 
das comunidades da reserva 
para conscientizar sobre a 
importância da preservação 
desses animais. A soltura foi 
iniciada à tarde, quando oito 
animais foram devolvidos à 
natureza. Os outros quatro 
foram soltos no dia seguinte. 
Cinco peixes-bois receberam 
cintos transmissores para 
monitoramento pós-soltura 
e os outros sete não serão 
monitorados em razão do su-
cesso de 100% na adaptação 
dos outros indivíduos que já 
foram reintroduzidos.

Fernanda Farias / Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia



FinanceiroMonitor Mercantil  n Terça-feira, 26 de março de 2019 9

dinâmica energia s.a.
CNPJ/MF Nº 07.659.538/0001-51

relatório da administração: Senhores Acionistas, Vimos, por meio 
deste, submeter à apreciação de V. Sas. As demonstrações contábeis da DINÂ-
MICA ENERGIA S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício indo em 31 
de dezembro de 2018. A Sociedade foi constituída em 30 de setembro de 2005, 
com o Capital Social de R$255.642 mil, Representado por 255.641.804 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2006 o Capital 
Social foi aumentado para R$302.082 mil com emissão 46.439.916 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Em 05 de julho de 2006 o Capital Social 
foi aumentado para R$ 334.424 mil com emissão 32.342.724 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Em 27 de abril de 2007, o Capital Social foi 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)
ativo nota 2018 2017
circulante:
   Caixa e equivalentes de caixa 4  10.949  11.364 
   Títulos e valores mobiliários 5, 10  500  500 
   Ajuste de avaliação patrimonial 5, 10  813  372 
Devedores diversos  162  – 
   Tributos a compensar  575  623 

 12.999  12.859 

Passivo nota 2018 2017
circulante:
  Obrigações com acionistas 6  281  469 
  Obrigações tributárias 7  101  169 
  Ajuste de avaliação patrimonial  –   –   

 382  638 
Não circulante:
  tributos diferidos 8  277  126 

 277  126 
Patrimônio líquido:
  Capital social 9  11.024  11.024 
  Reserva de lucros  779  825 
  Ajustes de avaliação patrimonial  537  246 

 12.340  12.095 
 12.999  12.859 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado abrangente exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

nota 2018 2017
lucro líquido do exercício  214  293 
 Outros resultados abrangentes:
   Ajuste a valor patrimonial 5, 10  291  –   
total do resultado abrangente do exercício  505  293 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
demonstração das mutações do Patrimônio líquido - exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

reservas de lucros ajustes de
reserva retenção avaliação resultados

nota capital legal de lucros patrimonial acumulados total
Saldos em 31 de dezembro de 2016  11.024  601  404  246 – 12.275
Ajustes de avaliação patrimonial  –   –    –   –   – –   
Dividendos declarados  –   –    (404)  –   –    (404)
Lucro líquido do exercício  –   –    –   –    293  293 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9 – 15  –   –    (15)  –   
   . Dividendos propostos 9 – –    –   –   (69) (69)
   . Retenção de lucros – –    209 – (209) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 11.024 616 209  246 – 12.095
Ajustes de avaliação patrimonial  –   –    –    291 – 291
Dividendos declarados  –   –    (209)  –   –   (209)
Lucro líquido do exercício  –   –    –   –   214 214
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9 – 11  –   –    (11)  –   
   . Dividendos propostos 9 – –    –   –   (51) (51)
   . Retenção de lucros – –    152 – (152) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 11.024 627 152 537 – 12.340

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

demonstrações dos Fluxos de caixa exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

nota 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício  214  293 
ajustes para reconciliar o lucro líquido ao Fluxo de caixa
  das atividades operacionais
   Ajuste de avaliação patrimonial  291  –   

 505  293 
redução (aumento) de ativos:
  Tributos a compensar  48  103 
  Dividendos a Receber  (162) –
  Outros Créditos  (441) –
aumento (redução) de passivos:
  Obrigações com acionistas  (188) (109)
  Obrigações tributárias  (68) (90)
   Tributos diferidos  1 51  –   
   Ajuste de avaliação patrimonial  –    –   
Recursos provenientes nas atividades operacionais  (155) 197
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
   Dividendos declarados no exercício (260) (473)
Recursos provenientes (consumidos)
 das ativ. de financiamento  (260) (473)
redução de caixa e equivalentes de caixa  (415) (276)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4  11.364 11.640 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 10.949 11.364 
redução de caixa e equivalentes de caixa  (415) (276)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

demonstração do Valor adicionado exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

2018 2017
 insumos adquiridos de terceiros 
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (464) (657)
 Valor adicionado bruto (464) (657)
 Valor adicionado recebido em transferência 786  1.161
   Receitas financeiras 
 Valor adicionado total a distribuir 322 504
 distribuição do valor adicionado 
   Impostos, taxas e contribuições 108  211 
   Lucro retido 214  293 
 Valor adicionado distribuido 322 504

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

reduzido em R$333.924 mil, passando de R$334.424 mil para R$500 mil, sem 
modificação na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi con-
cretizada com a entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em 
seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em 11 de 
setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524 mil, passando 
de R$500 mil para R$ 11.024 mil, sem emissão de novas ações. Este aumento 
de Capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercícios ante-
riores. A principal operação neste exercício referiu-se a alocação de recursos 
em ações de companhias abertas e a realização destes ativos, sendo os re-
cursos aplicados em títulos de renda fixa. A sociedade recebeu no exercício, 

Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio, em função dos investimentos em 
ações de companhias abertas. A Sociedade pagou durante o exercício de 2018 
a importância de R$678 mil, referente a Dividendos e Juros Sobre Capital Pró-
prio, e, em 2019 a Sociedade tem a pagar R$281 mil, referentes a Juros Sobre 
o Capital Próprio e Dividendos. A política de investimentos da Sociedade para
o exercício de 2019 é acompanhar as expectativas em relação ao mercado de
valores mobiliários, principalmente, boas oportunidades relacionados ao setor
energético. Neste Exercício, A sociedade não contratou outros serviços, inclu-
sive de consultoria dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição,
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 13
de março de 2019. 

demonstração do resultado - exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

nota 2018 2017
receitas operacionais:
Rendas de títulos e valores mobiliários 786 1.161

786 1.161
despesas operacionais:
Despesas administrativas (464) (657)
Despesas tributárias (49) (56)

(513) (713)
resultado operacional 273 448
Imposto de renda e contribuição social 12  (59)  (155)
Lucro líquido do exercício 214 293
Lucro líquido por ação 0,00064 0,00088 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2018 e 2017. (em milhares de reais). 1 - contexto operacional. A Compa-
nhia foi constituída em 30 de setembro de 2005, através de Ata de Assembleia 
de Constituição, tendo iniciado suas operações imediatamente. A Sociedade 
tem por objeto social investir em ações e demais títulos e valores mobiliários 
de emissão de companhias atuantes no setor brasileiro de energia elétrica; 
participação direta ou indireta em empresas brasileiras com atuação no setor 
energético. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27 de abril 
de 2007, o Capital Social foi reduzido em R$333.924, passando de R$334.424 
para R$500, sem modificação na quantidade de ações, até então emitidas. Esta 
redução foi concretizada com a entrega de ações de propriedade da empresa, 
registradas em seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participa-
ção. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 11 de setembro 
de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524, passando de R$500 
para R$11.024, sem emissão de novas ações. Este aumento de capital foi reali-
zado com o saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores. 2 - apresen-
tação das demonstrações contábeis. 2.1 Base de elaboração. A emissão 
das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração em 13 de março 
de 2019. As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as 
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting 
Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board – 
IASB. 2.2 moeda funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis 
foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do princi-
pal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.3 Uso 
de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações contábeis re-
quer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políti-
cas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possui 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota 
3. 3 - Principais Práticas contábeis. As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo.
Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados. a) apuração do resultado. O resultado é apurado pelo
regime de competência. b) caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalente 
de caixa incluem depósitos bancários e as Letras do Tesouro Nacional (LFT’s). 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo. A Companhia considera equivalentes de caixa 
as LFT’s de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. c) tributos a 
recuperar. São demonstrados pelos valores originais efetivamente recuperá-
veis no curso normal das operações, atualizados monetariamente de acordo
com as regras legais, e representam créditos fiscais associados às retenções
de tributos federais. d) Passivos circulante e não circulante. São demons-
trados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos incorridos. e) ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica seus ativos
financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, incluindo instrumentos mantidos para negociação, (ii) disponíveis 
para venda, (iii) mantidos até o vencimento e (iv) empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram ad-
quiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros
no seu reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhe-
cidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos 
financeiros, exceto os mensurados ao valor justo por meio do resultado, para
os quais os custos da transação são reconhecidos imediatamente no resultado 
do exercício. Companhia possui instrumentos financeiros classificados como
mensurados ao valor justo por meio do resultado e disponíveis para venda. Os 

ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria 
se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos 
dessa categoria são classificados como ativos circulantes e compreendem 
Letras do Tesouro Nacional (LFT’s). Os ativos financeiros disponíveis para 
venda são não derivativos, que são designados nessa categoria ou que não 
são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Estão apresentados 
em ativos não circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o 
investimento em até 12 (doze) meses após a data do balanço. São compostos 
basicamente por ações da Petrobrás e estão classificados no ativo circulante.  
f) imposto de renda e contribuição social. São calculados e registrados com 
base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das de-
monstrações contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro
real, onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acres-
cido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano 
ou R$20 mil mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com
base na alíquota de 9%. g) resultado básico por ação. O cálculo do resultado 
básico por ação é feito através da divisão do resultado líquido do exercício divi-
dido pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis duran-
te o exercício. h) demonstração do valor adicionado. A Companhia incluiu
na divulgação das suas demonstrações contábeis a Demonstração do Valor
Adicionado (DVA), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada 
pela Companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para 
a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, go-
verno e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 2018 2017
Depósitos bancários 13 1
Letras Financeiras do Tesouro (1) 10.936 11.363

10.949 11.364
(1) Títulos de Renda Fixa, representados por Letras Financeiras do Tesouro -
LFT- registradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos até o fim
do exercício. Quando aplicável, é constituída uma provisão pela constatação de 
perdas potenciais na realização destes ativos. Os títulos são atualizados men-
salmente pelas informações fornecidas pelos extratos. Estas Letras Financei-
ras do Tesouro estão disponíveis para resgate a qualquer momento, pois, não
existe período de carência em vigência, podendo ser resgatada sem nenhum
tipo de prejuízo.

2018 2017

descrição emissor
Quantidade 

de cotas Valor
Quantidade 

de cotas Valor

LFT
Secretaria do Tesouro

Nacional 1.107 10.936 1.225 11.363 
5 - títulos e Valores mobiliários. A carteira de Títulos e Valores Mobiliários 
é constituída por investimentos temporários em ações de companhias aber-
tas, registradas ao custo de aquisição. Companhia possui saldo de R$1.313 
(R$872, em 2017) referente a 51.684 ações da Petrobras

2018 2017
Títulos e valores mobiliários 500 500
Ajuste a valor Patrimonial 813 372

1.313 872
6 - obrigações com acionistas: Aos acionistas é garantido dividendos obri-
gatórios de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculados 
nos termos do artigo nº 202 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
declarados, que serão pagos, oportunamente, quando deliberados pela Admi-
nistração da Companhia.

2018 2017
Juros sobre o capital próprio 230 400
Dividendos 51 69

281 469
Os dividendos foram calculados da seguinte forma: 2018 2017
Lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL 214 293
Reserva legal (5% - limitada a 20% do capital social) 11 15
Base de cálculo para dividendos 203 278
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 51 69

51 69
7 - obrigações tributária 2018 2017
PIS e Cofins a recolher 91 165
Provisão para IR e CSLL 9 3
Outros Impostos 1 1 

101 169 
8 - tributos diferidos. São calculados com base no resultado do ajuste a valor 
de mercado das ações da Petrobras. Estes tributos somente serão devidos no 
momento da realização deste ativo.

2018 2017
CSLL Diferida 73 33
IR Diferido 204 93

277 126
9 - capital social. O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$11.024, representado por 334.424.444 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. O capital investido é remunerado através da distribuição de um 
dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado conso-
ante a legislação em vigor. 10 - ajuste de avaliação Patrimonial. Refere-se 
a avaliação a valor justo das ações da Petrobras, pela cotação do papel pelo 

fechamento do trimestre negociadas na BOVESPA, bem como, a apuração dos 
impostos, conforme determina a lei e com base na demonstração de resultado 
abrangente. A demonstração do resultado abrangente foi elaborada de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, nos Pronunciamentos, Orientações e 
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26) 
e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Es-
sas práticas são consistentes com as adotadas nas demonstrações contábeis. 
11 - receitas e despesas. As receitas são compostas, basicamente, de divi-
dendos e juros sobre o capital próprio, recebidos ou a receber, em função de in-
vestimentos em ações de companhias abertas e de rendimentos de aplicações 
em títulos de renda fixa, integrantes da carteira de títulos e valores mobiliários. 
As despesas são compostas, basicamente, de juros sobre o capital próprio, de-
clarados e/ou pagos. 12 - imposto de renda e contribuição social. A seguir, 
encontra-se a reconciliação do efeito tributário sobre o lucro antes do imposto 
de renda e da contribuição social, aplicando-se as alíquotas mencionadas, vi-
gentes em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

2018 2017
Lucro contábil 214 293 
Despesa de imposto de renda e contribuição social 59 155 
Lucro contábil antes do imposto de renda e da contribuição social 273 448 
Contribuição social 22 45 
Imposto de renda 37 110 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 59 155 
13 - instrumentos Financeiros. A Companhia opera com alguns instrumentos 
financeiros, basicamente, disponibilidades, ações Petrobras e Letras Finan-
ceiras do Tesouro – LFT. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, 
ativos e passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por va-
lores compatíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados por 
meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de mer-
cado para produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. 
Como conseqüência, as estimativas não indicam, necessariamente, os mon-
tantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de di-
ferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de 
realização estimados. A Administração desses instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. 
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. Os instrumentos financeiros estão 
classificados da seguinte forma: instrumentos financeiros não derivativos. 
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros não derivati-
vos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e 
segurança. Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações finan-
ceiras e outros recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
instrumentos financeiros foram adquiridos e são determinadas no reconheci-
mento inicial. instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado. 
Representados por Letras Financeiras do Tesouro – LFT no valor de R$10.936 
(R$11.363, em 2017). derivativos. Referem-se a investimentos em ações da 
Petrobrás no valor de R$1.313 (R$872, em 2017). gerenciamento de risco 
Financeiro. a) risco de mercado. Risco com ações Petrobras. O risco asso-
ciado é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas provocadas 
pelavolatilidade dos Títulos e Valores Mobiliário, em especial as ações Petro-
bras. 14 - exigências Fiscais e tributárias. As declarações de imposto de 
renda da Companhia dos últimos cinco anos estão sujeitas à revisão pelas au-
toridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à revisão e even-
tual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. Não obstante, a 
Administração da Sociedade não espera que, em caso de revisão, possam sur-
gir passivos adicionais relevantes. 15 - remuneração a dirigentes. Em 2018 e 
2017 os dirigentes não foram remunerados. declaração dos diretores sobre 
as demonstrações Financeiras. Eu, José Abdalla Filho, declaro que: 1. Revi-
sei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período findo em 
31 de dezembro de 2018, da Dinâmica Energia S.A., CNPJ. 07.659.538/0001-51 
e baseado nas discussões subseqüentes, concordo que tais Demonstrações, 
refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira aos períodos apresentados. Rio de Janeiro, 13 de março  de 2019. 
José João Abdalla Filho - Diretor Presidente e Diretor de Relações com Inves-
tidores. declaração dos diretores sobre o Parecer dos auditores. Eu, José 
Abdalla Filho, declaro que: 1. Baseado no meu conhecimento, no planejamento 
apresentado pelos auditores subseqüentes sobre os resultados de auditoria, 
concordo com as opiniões expressas no parecer  elaborado pela BKr - lo-
pes machado auditores (auditor independente responsável pelo exame das 
demonstrações contábeis), não havendo qualquer discordância, em relação a 
Dinâmica Energia S.A, CNPJ. 40.262.602/0001-31. Rio de Janeiro, 13 de março 
de 2019. José João Abdalla Filho - Diretor Presidente e  Diretor de Relações 
com Investidores.
Neste exercício, a Sociedade não contratou outros serviços, inclusive de con-
sultoria dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição, para quais-
quer esclarecimentos que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2019. conselho de administração: Presiden-
te: José João Abdalla Filho. conselheiros: José Pais Rangel; Manoel Eduardo 
Lima Lopes. diretoria: Presidente: José João Abdalla Filho; Vice-Presidente: 
Ronaldo Dias. diretor: Manuel Francisco Dantas Vilas Boas. diretor de rela-
ções com investidores: José João Abdalla Filho. 

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. 
aos acionistas e administradores da dinâmica energia s.a. rio de Ja-
neiro - rJ. opinião.  Examinamos as demonstrações contábeis da Dinâmica 
Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Dinâmica 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 internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “Inter-
national 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 contábeis”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das 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 contábeis como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contá-
beis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses as-
suntos. ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado: Conforme 
descrito na nota explicativa nº4, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
possui aplicações financeiras em títulos de renda fixa, representadas por Le-
tras Financeiras do Tesouro – LFT, no montante de R$10.936 mil, represen-
tando aproximadamente 84% do total do ativo da Companhia. As LFT’s são 
atualizadas mensalmente pelas informações fornecidas pelos extratos ban-
cários. As Letras Financeiras do Tesouro – LFT, estão disponíveis para resga-
te a qualquer momento, não existindo período de carência ou vigência. Nos-
sos procedimentos incluíram, entre outros, à avaliação da precificação e pre-
missas consideradas pela Administração na mensuração do valor justo des-
ses ativos, bem como verificamos a existência por meio de confirmação inde-
pendente com a Instituição Financeira, administradora dos Títulos. ativo fi-
nanceiro disponivel para venda: Conforme descrito na nota explicativa nº5, 

a Companhia possui ativos financeiros disponíveis para venda, compostos, 
basicamente, por ações da Petrobrás no montante de R$1.313 mil, em 31 de 
dezembro de 2018, estando classificados no ativo circulante.  Nossos proce-
dimentos incluíram, entre outros, a verificação da quantidade de cotas des-
ses ativos, avaliação da precificação, bem como, a existência por meio de 
confirmação independente com a Instituição Financeira, administradora des-
sas ações. outros assuntos: demonstração do valor adicionado: A de-
monstração 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 complementar para fins de 
IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com 
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pro-
nunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nos-
sa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente ela-
borada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto.  outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilida-
de é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de re-
latório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards 
Board” (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-

cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá-
beis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, 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 con-
troles internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
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Seu Site Capital

SEMANAL
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As ações do Santander terminaram cotadas a R$ 4,15, com 
alta de 0,012%. Dois dos indicadores semanais mostram mer-
cado vendido e um, comprado.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram 
cotadas a R$ 46,83, com desvalorização de 1,76% e dois dos 
indicadores semanais mostram mercado comprado e um, 
vendido.

 As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
21,08 e com valorização de 1,05%. Dois dos indicadores sema-
nais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cota-
das a R$ 173,11, com desvalorização de 0,11%. Os três indica-
dores semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
18,55, com desvalorização de 0,80%. Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado vendido e um, comprado. 

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
15,92, com desvalorização de 1,97%. Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado vendido e um, comprado.

n Monitor Mercantil 10 Financeiro Terça-feira, 26 de março de 2019

dinâmica energia s.a.
CNPJ/MF Nº 07.659.538/0001-51

operacional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras da Companhia ou atividades de negócios da Companhia para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.  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 contábeis 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. 
CRC-RJ-2026/O-5
Rio de Janeiro, 13 de março de 2019.

Mário Vieira Lopes Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador - CRC-RJ-60.611/O Contador - CRC-RJ - 106.004/O-8

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
AGOE - Convocação. Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acio-
nistas, para se reunirem em AGOE, a realizarem-se, cumulativamente, às 
11h do dia 12/04/2019, na sede social, na Rua São José, nº 35, 16º andar, 
Centro, RJ-RJ, a fim de deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 
em AGO: (a) exame, discussão e votação das contas dos administradores 
e das Demonstrações Financeiras completas relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018; (b) exame, discussão e votação do Orçamento 
de Investimentos da Companhia; (c) destinação do lucro líquido do exer-
cício findo em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; (d) instalação, 
eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia, e, em AGE; (e) fixação da remuneração anual e global para a 
administração da companhia; (f) atribuição de verba destinada a pagamen-
to do PPR - Programa de Participação dos Resultados aos funcionários da 
Companhia. RJ, 25.03.2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira - Pre-
sidente do Conselho de Administração.

ERRATA
No Edital de Leilão publicado em 20/03/2019, referente ao 
processo nº. 0509361-88.2014.8.19.0001, em curso pela 46ª 
Vara Cível Comarca da Capital, onde se lê Juízo de Direito da 42ª 
Vara Cível Comarca da Capital /RJ;, retificando, leia-se Juízo de 
Direito da 46ª Vara Cível Comarca da Capital/RJ. Ratificando o 
teor restante do edital. Rio de Janeiro, 25/03/2019.

SindaRio - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 32.363.772/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
  O Sr. Presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e 
Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro - José Carlos Ribeiro Gomes, 
em conformidade com seu Estatuto, convoca as empresas associadas 
para se fazerem representar, por seus representantes credenciados, 
para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 08 de abril de 2019, às 
10h00min em primeira convocação e às 10h30min em segunda e última 
convocação, neste caso sendo aberta a sessão com qualquer número 
de representantes de empresas adimplentes presentes. A AGE será 
realizada na sede do SindaRio, à Rua Conselheiro Saraiva, nº 28 - 3º 
andar - Centro - Rio de Janeiro. Ordem do Dia: Homologação do Estatuto 
do SindaRio já aprovado por unanimidade pela Diretoria. 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.

CVM amplia ação dos 
fundos de investimento 
em infraestrutura

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) edi-
tou nesta segunda-feira, 
a Instrução CVM 606, que 
faz alterações pontuais na 
Instrução CVM 555, esta-
belecendo a plataforma re-
gulatória dos Fundos Incen-
tivados de Investimento em 
Infraestrutura (FI-Infra). O 
órgão regulador do mercado 
de capitais passou a permitir 
que esses produtos de inves-
timentos sejam vendidos a 
investidores que não sejam 
considerados qualificados 
ou profissionais.

Os fundos de investimen-
to imobiliário (FII), fun-
dos de direitos creditórios 
(FIDCs), Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários (CRIs) 
e Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRAs) 
também passaram por mu-
danças. Segundo a CVM, a 
instrução 555 restringia in-
vestimentos nesses produtos 
a investidores com ao menos 
R$ 1 milhão para aplicar. 
Os rendimentos com esses 
papéis gozam de isenção de 
imposto de renda.

”A CVM identifica o 
claro benefício no uso dos 
veículos coletivos de inves-
timento para ampliar o vo-
lume de recursos destinados 
a projetos em infraestrutura 
considerados como priori-
tários pelo Poder Executivo 
Federal, uma vez que as pes-
soas físicas, especialmente 
no caso de investidores de 
varejo, poderão contar com 
gestão profissional para me-
lhor avaliação dos riscos e 
retornos associados a esses 
ativos de longo prazo, além 
de maior diversificação de 
carteira, essencial para a di-
luição dos riscos do inves-
timento”, explicou Antonio 
Berwanger, Superintenden-
te de Desenvolvimento de 
Mercado.

A instrução também diz 
que, nos fundos destinados 
a investidores qualificados, 
o limite de exposição a um 

mesmo emissor subiu de 20 
para 40% do patrimônio. E 
para os que têm como alvo 
investidores comuns não ha-
verá limite de exposição por 
emissor.

 FI-Infra

Os fundos serão regidos 
pela Instrução CVM 555, 
que recebeu os ajustes ne-
cessários, de acordo com 
entendimento da CVM, para 
acomodar algumas peculia-
ridades derivadas da Lei nº 
12.431/11, que contém, por 
exemplo, limites de aplica-
ção em determinados ativos 
como exigência para a ob-
tenção do benefício tributá-
rio por seus cotistas. A Lei 
isentou pessoas físicas e 
estrangeiros da cobrança de 
imposto de renda sobre os 
rendimentos de debêntures, 
CRI e FIDC destinados ao 
financiamento de determina-
dos projetos de infraestrutu-
ra.

A Autarquia considera 
que a Instrução CVM 555 
confere ampla proteção aos 
investidores, possibilitan-
do que os FI-Infra também 
sejam direcionados para in-
vestidores que não sejam 
considerados qualificados 
ou profissionais, conforme 
regulamentação específica.

Na relação de itens alte-
rados na instrução, estão li-
mites aplicáveis às carteiras 
dos FI-Infra, desenquadra-
mento da carteira de ativos, 
prazo para enquadramento 
da carteira, não utilização 
do sufixo “crédito privado”, 
duplicação de limites de in-
vestimento no caso de inves-
tidores qualificados e não 
observância dos limites por 
emissor para FI-Infra des-
tinados a investidores não 
profissionais.

Todas as mudanças es-
tão relacionadas no site 
da CVM: Http://www.
cvm.gov.br/noticias/arqui-
vos/2019/20190325-1.html

Equatorial buscará R$1,67 bi  
para projetos de transmissão

Com apoio de seu conselho 
de administração, a elétrica 
Equatorial Energia tentará con-
tratar cerca de R$ 1,67 bilhão 
em financiamentos. Segundo 
informação que consta da ata de 
reunião do colegiado divulgada 
pela companhia nesta segunda-
feira. De acordo com o texto, 
cerca de R$ 1,24 bilhão dos re-
cursos serão aplicados em pro-
jetos de transmissão de energia, 
e aportes na distribuidora Cepi-
sa, no Piauí, recém-adquirida 
junto à Eletrobras.

Segundo a ata, os conselhei-
ros autorizaram a assinatura 
pela Equatorial de contratos 
para dois empréstimos junto ao 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), nos valores de R$ 
822,56 milhões e R$ 419 mi-
lhões, respectivamente.

Conforme noticiou a Reu-

ters, o financiamento maior 
será para a subsidiária SPE 
6, responsável pela constru-
ção de um projeto de trans-
missão em Minas Gerais que 
deverá somar 330 quilôme-
tros em linhas de energia e 
demandar cerca de R$ 546 
milhões em investimentos.

O empréstimo de R$ 419 
milhões viabilizará aportes da 
subsidiária SPE 4, responsá-
vel por implementar 594 qui-
lômetros em linhas de trans-
missão na Bahia e em Minas 
Gerais. O projeto é avaliado 
em cerca de R$ 1,15 bilhão. O 
conselho da Equatorial ainda 
autorizou a companhia a pres-
tar fiança para sua controlada 
Cepisa para contratação de 
empréstimos de até R$ 130 
milhões e até R$ 300 milhões 
junto ao Banco BOCOM e ao 
Citibank, respectivamente.
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Juros assustaram na última 
sexta. Yellen tenta acalmar

Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, não acred-
ita que haverá uma desaceleração econômica prolongada, 
embora ache que a inversão da curva de juros nas obriga-
ções norte-americanas pode sinalizar a possível necessidade 
de corte na Fed Funds Rate. Essas afirmações foram feitas 
na Credit Suisse Asian Financial Conference, realizada em 
Hong Kong. Para Yellen, não há motivos para deixar os in-
vestidores preocupados. Embora, o que aconteceu na sex-
ta-feira da semana passada, pela primeira vez desde 2007,  
provocou pânico, com muitos prevendo um indicador de re-
cessão, porque a taxa de juros da dívida pública de três me-
ses superou os rendimentos das obrigações do Tesouro com 
prazo de dez anos. Isso porque os aplicadores, num cenário 
normal, consideram que devem ganhar mais nos investimen-
tos de uma maturidade mais longa. Esse tem sido o padrão 
nos últimos 40 anos e cada vez que se registou uma inversão 
da curva de rendimentos, os Estados Unidos entraram em re-
cessão pouco tempo depois. As duas últimas ocorreram no 
final da década de 1990 e em 2008.

A inversão da curva, na opinião de Yellen, levará o Fed 
a reduzir os juros, em algum momento, sem sinalizar que 
este é um conjunto de medidas que provocará uma re-
cessão. A antiga presidente do órgão considera que uma 
recessão nos Estados Unidos não é um cenário particu-
larmente provável, apesar de reconhecer que a economia 
norte-americana está desaquecendo.

Merryll Lynch multada em US$ 8 mi
A Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 

pagará mais de US$ 8 milhões para liquidar as acusações da 
Securities and Exchange Commission de manuseio indevido 
de American Depositary Receipts “pré-lançados”. A institu-
ição norte-americana tomava indevidamente de outras partic-
ipantes do mercado, embora soubesse que eles não possuíam 
as ações estrangeiras necessárias para sustentar esses ADRs. 
A SEC verificou que tais práticas resultaram no aumento ex-
agerado do número total de títulos negociáveis de um emis-
sor estrangeiro, o que resultou em práticas abusivas como a 
venda a descoberto inadequada e a arbitragem de dividendos 
que não deveriam estar ocorrendo. Esta foi a nona ação de 
fiscalização da SEC contra um banco ou corretora resultante 
de sua investigação em andamento sobre práticas abusivas de 
pré-liberação de ADRs, que até agora resultaram em acordos 
monetários superiores a US$ 370 milhões.

Blackhill é ou não é do Tanure?
A Blackhill, na semana passada, realizou compras e au-

mentou de 6,31% para 7,06% sua participação acionária 
na Pharol, conforme comunicado efetuado nesta segunda-
feira. O mais interessante é que, apesar de todas as evi-
dências em contrário, Nelson Tanure insiste em negar ser 
acionista ou participar desta gestora de ativos. O engra-
çado é que essas compras foram realizadas próximo a re-
alização da assembleia-geral da Pharol, marcada para o 
dia 29 de março. E o brasileiro, segundo consta, lidera a 
ala que insiste nas disputas com a operadora brasileira Oi.
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/MF 05.940.203/0001-81

JUCERJA/NIRE 33 3 0027235-6

CAPITAL AUTORIZADO: 400.000.000 (QUATROCENTOS MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R$ 468.948.629,87 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), representado 
por 170.880.389 (cento e setenta milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e nove) ações 
ordinárias.

ATA DA 63a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2018, por meio do mecanismo de votação eletrônica, 
conforme previsto no art. 13, §6o, do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. 
(AgeRio) e art. 24 do Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da AgeRio com a 
presença do Sr. Presidente em exercício Julio Cesar Carmo Bueno e dos Srs. Conselheiros Alberto Messias Mofati, 
Carla Christina Fernandes Pinheiro, Helia Lucia Patricia de Azevedo, Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro 
e Tito Bruno Bandeira Ryff. Acompanharam a reunião eletrônica, como convidados, os Srs. Diretores Daniel 
Rodrigues Ribeiro Gladulich, Diretoria Jurídica (DIJUR) e a Sra. Dara de Souza e Silva, Diretoria de Operações 
(DIOPE), bem como o Sr. Vitor Bandeira Silveira Barbosa, Gerente Executivo responsável pela Auditoria Interna 
(AUDIT) e a Sra. Denise Menezes Collyer, Chefe de Gabinete da Presidência (GABIN) e responsável pela 
Secretaria de Governança da AGÊNCIA. 1) Iniciando os trabalhos, o Presidente em exercício do Conselho de 
Administração apresentou os seguintes assuntos da Ordem do Dia: 1.1) RENÚNCIA DA SRA. HELIA LUCIA 
PATRICIA DE AZEVEDO, TITULAR DA AGERIO: O Sr. Presidente em exercício do Conselho comunicou aos 
demais membros do colegiado sobre a apresentação de renúncia formal da Presidente da Agência, Sra. Helia 
Lucia Patricia de Azevedo, por meio dos Ofícios PR/AgeRio 48/2018 e 49/2018, encaminhados ao Presidente 
em exercício do Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2018, ao cargo de Presidente da Agência 
e membro do Conselho de Administração, a partir de 16 de janeiro de 2019, por motivos estritamente pessoais. 
A Diretora Dara de Souza e Silva é indicada ao cargo de Presidente, cumulativamente com o de Diretora de 
Operações (DIOPE), considerando inclusive que a mesma já foi aprovada por este Conselho como substituta 
eventual da Presidente na Reunião Ordinária ocorrida em 24 de janeiro de 2018. O Conselho de Administração 
acatou a renúncia da Sra. Helia Lucia Patricia de Azevedo, exaltando a excelência de sua gestão, a capacidade de 
liderança e inovação, o comprometimento com resultados e o foco no cliente, elevando o patamar da administração 
da Agência dentro de um modelo de governança alinhado às boas práticas do mercado, agradecendo-a por 
participar do Colegiado sempre de forma ativa e transparente. Prosseguindo, o Conselho de Administração 
aprovou a indicação da Sra. Dara de Souza e Silva para o cargo de Presidente em exercício da Agência, a 
partir de 16 de janeiro de 2019, cumulativamente com o de Diretora de Operações, até a homologação do  
Sr. Alexandre Rodrigues Pereira pelo Banco Central do Brasil. 1.2) ELEIÇÃO DE NOVO TITULAR DA AGERIO: 
O Sr. Presidente em exercício do Conselho de Administração submeteu aos Senhores Conselheiros, na forma 
das disposições estatutárias que regem a matéria, especialmente o art. 16, §6o do Estatuto Social, a indicação do 
nome do Sr. ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA para Presidência da Agência, com mandato até a posse dos 
membros da Diretoria Executiva que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração, após a 
Assembleia Geral Ordinária de 2019. Em seguida, em decorrência da análise do currículo do indicado e tendo em 
vista o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade e Remuneração da AgeRio, conforme Ata da 1a reunião 
realizada em 21 de dezembro de 2018, quanto à verificação da presença de todos os requisitos e a ausência 
de vedações para o preenchimento do cargo, o Conselho de Administração entendeu ser pertinente elegê-lo, 
na forma da deliberação que segue. DELIBERAÇÃO: Mediante votação por unanimidade e em conformidade 
com o que disciplina o art. 16, §6o do Estatuto Social, foi eleito, com mandato até a posse da Diretoria Executiva 
que for eleita na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, o  
Sr. ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 16 de agosto de 1973, administrador de empresas, portador da carteira de identidade no 23.409.876-4 – SSP/SP, 
expedida em 07 de julho de 2008, inscrito no CPF/MF sob o no 153.646.578-09, residente e domiciliado na 
Rua General Fernando Vasconcellos Cavalcanti de Albuquerque, no 775 – casa 17, bairro Granja Vianna, no 
município de Cotia, em São Paulo, CEP 06711-020, para exercer o cargo de Presidente da AgeRio. O eleito 
declara que não está incurso em nenhuma das hipóteses previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76, assim como 
não está impedido de ocupar cargos na administração da Agência e que atende aos requisitos estabelecidos na 
Resolução 4.122, de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, na Lei no 13.303/2016 e no Decreto Estadual 
no 46.188/2017, arts. 26 e 27 combinados com o art. 52, incisos I e II, levando-se em consideração o tratamento 
diferenciado para empresas estatais de menor porte. Por fim, o Sr. Presidente do Conselho de Administração 
informou que a posse e o exercício do cargo de Presidente ora eleito ficam condicionado à prévia homologação 
da eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3o do art. 10 do Estatuto Social. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente em exercício deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, que 
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro respectivo de atas das reuniões do Conselho de 
Administração no 7, fls. 98 e 99. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO E ASSINADO. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Certifico que este documento foi arquivado em 27/02/2018 sob o 
no 00003533832.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

TITO BRUNO BANDEIRA RYFF
Secretário

Agência Estadual de Fomento

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/MF 05.940.203/0001-81

JUCERJA/NIRE 33 3 0027235-6

CAPITAL AUTORIZADO: 400.000.000 (QUATROCENTOS MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R$ 468.948.629,87 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), representado 
por 170.880.389 (cento e setenta milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e nove) ações 
ordinárias.

ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2019, por meio do mecanismo de votação eletrônica, conforme 
previsto no art. 13, §6o, do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) e 
art. 24 do Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da AgeRio com a presença 
do Sr. Presidente em exercício Julio Cesar Carmo Bueno e dos Srs. Conselheiros Alberto Messias Mofati, Carla 
Christina Fernandes Pinheiro, Helia Lucia Patricia de Azevedo, Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro e Tito 
Bruno Bandeira Ryff. Acompanharam a reunião eletrônica, como convidados, os Srs. Diretores da Agência Daniel 
Rodrigues Ribeiro Gladulich, Diretoria Jurídica (DIJUR), Dara de Souza e Silva, Diretoria de Operações (DIOPE) 
e Valquíria Xavier Delmondes, Diretoria de Controladoria e Riscos (DICOR), bem como o Sr. Vitor Bandeira 
Silveira Barbosa, Gerente Executivo responsável pela Auditoria Interna (AUDIT) e a Sra. Denise Menezes 
Collyer, Chefe de Gabinete da Presidência (GABIN) e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. 
1) Iniciando os trabalhos, o Presidente em exercício do Conselho de Administração apresentou os seguintes 
assuntos da Ordem do Dia: ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AGERIO: O
Sr. Presidente em exercício do Conselho de Administração submeteu aos Senhores Conselheiros, na forma das 
disposições estatutárias que regem a matéria, especialmente o art. 16, §6o do Estatuto Social, a indicação dos 
nomes do Sr. Gilson da Silva Santos e da Sra. Tatiane Allem para compor a Diretoria Executiva da Agência, com 
mandato até a posse dos membros da Diretoria Executiva que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho 
de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária de 2019. Em seguida, em decorrência da análise dos 
currículos dos indicados e tendo em vista o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade e Remuneração 
da AgeRio, conforme ata da 2a reunião realizada em 11 de janeiro de 2019,  quanto à verificação da presença 
de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento do cargo, o Conselho de Administração 
entendeu ser pertinente elegê-los, na forma da deliberação que segue. DELIBERAÇÃO: Mediante votação por 
unanimidade e em conformidade com o que disciplina o art. 16, §6o do Estatuto Social, foram eleitos, com 
mandato até a posse da Diretoria Executiva que for eleita na primeira Reunião do Conselho de Administração 
após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, o Sr. GILSON DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 16 de maio de 1962, administrador de empresas, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) no 02672771516, expedida em 01 de fevereiro de 2018, inscrito no CPF/MF sob 
o no 875.570.107-87, residente e domiciliado na Rua Hilario de Gouveia, no 126, apt. 302, Copacabana, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 22040-020 e a Sra. TATIANE ALLEM, brasileira, divorciada, nascida em 13 de abril de 1980, 
advogada e gestora pública, portadora da carteira de identidade no 2038991341, expedida pela SSP/RS em 21 
de dezembro de 2016, inscrita no CPF/MF sob o no 811.486.820-15, residente e domiciliada na Estrada da Barra 
da Tijuca, no 315, Bloco 1, apt. 105, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22611-201. Os eleitos declaram que não estão 
incursos em nenhuma das hipóteses previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76, assim como não estão impedidos 
de ocupar cargos na administração da Agência e que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução 4.122, 
de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, na Lei no 13.303/2016 e no Decreto Estadual no 46.188/2017, 
arts. 26 e 27 combinados com o art. 52, incisos I e II, levando-se em consideração o tratamento diferenciado 
para empresas estatais de menor porte. Por fim, o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou que 
a posse e o exercício do cargo dos Diretores ora eleitos ficam condicionados à prévia homologação da eleição 
pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3o do art. 10 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o  
Sr. Presidente em exercício deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro respectivo de atas das reuniões do Conselho de 
Administração no 8, fls. 02 e 03. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO E ASSINADO. Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro – JUCERJA. Certifico que este documento foi arquivado em 19/03/2019 sob o no 00003550087.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro
Secretária

Agência Estadual de Fomento

Raízen capta R$ 900 milhões via recebíveis do agronegócio
 “Teoricamente, o Brasil 

vai crescer com as reformas, 
mas nosso trabalho independe 
deste cenário, no final do dia 
temos de dar rentabilidade.” 
Foi com esse espírito que a 
companhia brasileira Raízen 
Energia, maior produtora glo-
bal de açúcar e etanol de ca-
na-de-açúcar, captou R$ 900 
milhões por meio de Certifi-
cados de Recebíveis do Agro-
negócio (CRA), em uma ope-
ração que registrou demanda 
recorde para ofertas locais de 

renda fixa com participação 
do grupo. 

A Raízen Energia, que per-
tence à Cosan e à Shell, pre-
tende aumentar a moagem de 
cana-de-açúcar em até 5,5% 
na safra 2019/20, informou a 
companhia na semana passa-
da. A empresa atua nos setores 
de produção de açúcar e eta-
nol, transporte e distribuição 
de combustíveis e geração de 
bioeletricidade.

“A companhia, por meio de 
sua subsidiária integral Raí-

zen Fuels Finance, também 
concluiu a contratação de 
uma nova linha sindicalizada 
no valor de US$ 500 milhões, 
com prazo de cinco anos”, an-
tecipou à Reuters o vice-pre-
sidente-executivo de finanças 
da empresa, Guilherme Cer-
queira, nesta segunda-feira.  
“Especialmente na parte do 
CRA, uma das funções é para 
financiar o investimento da 
safra 2019/20, com o plantio 
maior já realizado nos últimos 
anos”, afirmou Cerqueira.

Sobre a operação de CRA, 
a companhia previa inicial-
mente um valor menor, de 
R$ 750 milhões com a ope-
ração, mas captou mais em 
função da demanda, que su-
perou a expectativa em mais 
de duas vezes, revelou Cer-
queira. A oferta foi realizada 
em duas séries, sendo a pri-
meira com vencimento em 
2025 e precificada a 96% do 
CDI, e a segunda com venci-
mento em 2026 e precificada 
a IPCA + 4,04%.

Transações correntes: déficit  
de  US$ 1,1 bi em fevereiro
Investimentos 
diretos somaram 
US$ 8,4 bi no mês

Fevereiro foi um mês fra-
co para as contas externas 
brasileiras O déficit em tran-
sações correntes - compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do país com outras na-
ções - chegou a US$ 1,134 
bilhão, segundo dados divul-
gados nesta segunda-feira, 
pelo Banco Central (BC). 
Apesar de ruim, o resultado 
foi menor do que o regis-
trado em fevereiro de 2018, 
um déficit de US$ 2,043 bi-
lhões. De janeiro a fevereiro, 
o déficit registra US$ 7,678 
bilhões, contra US$ 8,335 
bilhões em igual período do 
ano passado.

Já os investimentos dire-
tos no país (IDP) acumula-

ram US$ 8,4 bilhões no mês, 
ante US$ 4,7 bilhões em 
fevereiro de 2018, retoman-
do trajetória de expansão 
observada desde o segundo 
semestre de 2018. “No mês, 
esses ingressos líquidos fo-
ram compostos de US$ 4,3 
bilhões em participação no 
capital e US$ 4,1 bilhões em 
operações intercompanhia. 
Nos últimos doze meses, o 
IDP totalizou US$ 89,5 bi-
lhões, equivalentes a 4,77% 
do PIB. No primeiro bimes-
tre, os ingressos líquidos de 
IDP somaram US$ 14,3 bi-
lhões, volume 9,1% superior 
ao observado em mesmo pe-
ríodo de 2018”, reportou em 
comunicado o BC.

No mês, os ingressos lí-
quidos de investimentos em 
ações, fundos de investi-
mento e títulos de renda fixa 
negociados no mercado do-
méstico somaram US$ 4,0 
bilhões, acumulando US$ 
10,7 bilhões em 2019, até fe-
vereiro, após saídas líquidas 

de US$ 10,6 bilhões ocorri-
das em dezembro de 2018. 
Nos doze meses encerrados 
em fevereiro de 2019, as sa-
ídas líquidas atingiram US$ 
11,9 bilhões, o que represen-
tou redução ante as saídas 
líquidas de US$ 15,4 bilhões 
no acumulado de doze meses 
até janeiro de 2019.

Entre os dados das contas 
externas está a balança co-
mercial, que registrou superá-
vit de US$ 3,161 bilhões, em 
fevereiro. A conta de serviços 
(viagens internacionais, trans-
porte, aluguel de investimen-
tos, entre outros) teve saldo 
negativo de US$ 2,058 bi-
lhões em fevereiro deste ano.

A conta renda primária 
(lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários), 
que também faz parte das 
transações correntes, ficou 
negativa em US$ 2,409 bi-
lhões no mês passado. A con-
ta de renda secundária (ren-
da gerada em uma economia 
e distribuída para outra, 

como doações e remessas de 
dólares, sem contrapartida 
de serviços ou bens) teve re-
sultado positivo de US$ 171 
milhões, em fevereiro.

Investimento estrangeiro

Segundo o BC, em feve-
reiro, o resultado negativo 
para as contas externas não 
foi totalmente coberto pelos 
investimentos diretos no país 
(IDP). Quando o país registra 
saldo negativo em transações 
correntes precisa cobrir o dé-
ficit com investimentos ou 
empréstimos no exterior.

A melhor forma de finan-
ciamento do saldo negativo 
é o IDP, porque os recursos 
são aplicados no setor produ-
tivo. No mês passado, o IDP 
chegou a US$ 8,4 bilhões. 
Em igual mês de 2018, es-
ses investimentos chegaram 
a US$ 4,712 bilhões. No 
primeiro bimestre, esses in-
vestimentos totalizaram US$ 
14,266 bilhões.
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OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO Convocamos os acionistas para que se 
reúnam em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 
30/04/19, às 15hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, Rio 
de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do 
parecer emitido pelos Auditores Independentes relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/18; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31/12/18; (iii) Eleger os membros do Conselho de 
Administração e (iv) Fixar o montante global anual de remuneração dos 
Administradores. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes às 
matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução CVM 
nº 481/09 e (ii) a lista de documentos necessários para participação na 
AGO e informações adicionais, inclusive o percentual para requisição da 
adoção de procedimento de voto múltiplo, se encontram na Proposta da 
Administração disponível nos sites acima listados.  RJ, 26/03/19. Fernando 
Teixeira martins - Presidente do Conselho de Administração

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

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

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

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

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Marco Antônio de Souza Cintra, CPF no 664.657.617-34

DECLARA, nos termos do art. 6o do Regulamento Anexo II à Resolução no 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargo de administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ESCLARECE, que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 15 dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Avenida Presidente Vargas, no 730, 19o andar, CEP: 20071-900,
Centro, Rio de Janeiro/RJ

Agência Estadual de Fomento

Petrobras prevê orçamento de R$ 54,7 bilhões para este ano
Valor só será 
definido dia 
25 de abril na 
assembleia de 
acionistas

A proposta de orçamento 
de capital da Petrobras para 
este ano será sacramentada 
dia  25 de abril na assem-
bleia de acionistas, que tam-
bém elegerá o novo conselho 
de administração da estatal, 
mas a previsão é que o valor 
chegue a R$ 54,7 bilhões. As 
informações foram divulga-
das pela Petrobras em comu-
nicado nesta segunda-feira.

Dos R$ 54,7 bilhões, a 
Petrobras calcula destinar 
R$ 43,788 bilhões às ativi-
dades de Exploração & Pro-
dução, destacou a estatal. O 
orçamento de capital para 
este ano está em linha com 
o Plano Anual de Negócios 
(PAN) 2019, aprovado pela 
diretoria executiva em no-
vembro de 2018 e pelo Con-
selho de Administração em 

dezembro, em conjunto com 
o Planejamento Estratégico 
(PE) e o PNG 2019-2023.

“O valor previsto para or-
çamento de capital será aten-
dido exclusivamente por re-
cursos próprios oriundos das 
operações da companhia”, 
informou a empresa. O Plano 
de Negócios e Gestão (PNG) 
2019-2023, divulgado em 
dezembro de 2018, estimou 
uma carteira de investimen-
tos de US$ 84,1 bilhões para 
o período.

Remuneração

Além da previsão de orça-
mento para este ano, o Con-
selho de Administração da 
Petrobras também autorizou 
a distribuição de remunera-
ção aos acionistas relativa ao 
exercício social de 2018 no 
montante bruto de R$ 7,054 
bilhões (equivalente a R$ 
0,2535 por ação ordinária e 
R$ 0,9225 por ação prefe-
rencial), deduzidas as anteci-
pações de JCP (Juros sobre o 
Capital Próprio) pagas. A pro-
posta será encaminhada à de-
liberação da Assembleia Ge-
ral de Acionistas prevista para 
25 de abril. O pagamento está 
previsto para dia 20 de maio.

A intenção do Conselho é 
de não reajustar a remunera-
ção dos acionistas entre abril 
deste ano e março de 2020. A
proposta foi fixada em até R$ 
32,4 milhões, mesmo limite 
que no exercício anterior. A 
proposta deve ser submetida 
à aprovação dos acionistas. 
O total da remuneração do 
conselho de administração, 
da diretoria estatutária e do 
conselho fiscal da Petrobras 
foi de R$ 18,5 milhões em 
2017, segundo o formulário 
enviado pela companhia à Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), informou o Jornal 
Valor Econômico. A Petro-
bras apurou lucro líquido de 
R$ 25,779 bilhões em 2018, 
primeiro resultado positivo da 
companhia depois de quatro 
anos seguidos de perdas e o 
melhor resultado desde 2011. 

Novos conselheiros

De acordo com o comu-
nicado da Petrobras, na as-
sembleia geral ordinária, 
os acionistas também vão 
deliberar sobre a eleição 
de 5 membros do conselho 
de administração indicados 
pelo governo, acionista con-
trolador da companhia, e um 

indicado pelos empregados 
da empresa, além da indi-
cação para a presidência do 
colegiado e a destituição do 
conselheiro Segen Estefen.

Os 5 membros indicados 
pelo governo para o governo 
são: Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira (atual presidente do 
conselho), Roberto da Cunha 
Castello Branco (presidente 
executivo da Petrobras), João 
Cox (membro atual do conse-

lho), Nivio Ziviani (indicado 
para integrar conselho), e Ale-
xandre Vidigal de Oliveira (in-
dicado para integrar conselho), 

Dos cinco membros indi-
cados pelo governo, Nivio 
Ziviani compôs a lista em 
janeiro, após o geólogo John 
Forman ter renunciado à sua 
indicação para membro do 
colegiado. Ziviani é gradua-
do em Engenharia Mecânica 
pela UFMG, com mestrado 

em Informática pela PUC-
RJ e Ph.D. em Computer 
Science pela Universidade 
de Waterloo, Canadá. 

E Alexandre Vidigal de Oli-
veira é secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Mi-
nas e Energia, desde janeiro. 
É doutor em Direito com ti-
tulação no exterior (UC3M) 
e convalidação pela Universi-
dade de Brasília-UnB.

R$ 1 bilhão de contratações em um ano 
Em um ano, a Petrobras re-

alizou quase R$ 1 bilhão em 
contratações, com mais de 1,5 
mil licitações publicadas nes-
se período, após o início da 
aplicação das novas regras da 
Lei das Estatais (13.303/16). 
O prazo legal para implanta-
ção das mudanças era 30 de 
junho de 2018, mas a Petro-
bras se antecipou e, desde fe-
vereiro do ano passado, come-
çou a implantar tais normas. 
Em maio de 2018, todas as 
unidades da empresa já esta-
vam seguindo as novas regras 
de contratação.

Segundo o gerente exe-
cutivo de Suprimentos de 
Bens e Serviços da Petro-
bras, Cláudio Araújo, a 
avaliação que se faz desse 

período é muito positiva. 
“Percebemos que se abri-
ram mais oportunidades de 
acesso ao mercado, além 
da entrada de fornecedo-
res que antes não partici-
pavam. Estão aparecendo 
empresas muito boas, que 
não chegavam pelo proces-
so anterior”, disse Araú-
jo, lembrando que não são 
mais enviadas cartas-con-
vite aos fornecedores. Toda 
licitação agora é publicada 
no Diário Oficial da União.

As novas regras da Lei das 
Estatais trouxeram novos for-
necedores para a companhia 
e tornaram os processos mais 
competitivos e com melhores 
condições de custo e quali-
dade para a empresa. Cláu-

dio Araújo chamou a atenção 
para o fato de 86% da carteira 
de contratação da Petrobras 
estar dentro das novas regras. 
Ele informou que o número 
de propostas válidas dobrou 
de quatro para oito no primei-
ro ano de vigência das novas 
normas legais. “Isso é um ga-
nho importante, que se traduz 
em maior competitividade e 
em melhores oportunidades 
de preço”, afirmou.

De acordo com Araújo, 
o tempo dos processos caiu 
30% em média, graças ao tra-
balho que vem sendo feito nos 
últimos anos pela Petrobras, 
com a otimização e simplifi-
cação dos trabalhos e a ado-
ção de soluções tecnológicas.

Fernando Frazão/ABr
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Energisa Comercializadora de Energia Ltda.
CNPJ nº 07.685.694/0001-97

11
ANOS

4

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2018 (Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.1 34.564 15.244
Aplicações financeiras no mercado aberto
  e recursos vinculados 4.2 5.147 25.331
Clientes 5 105.331 101.725
Tributos a recuperar 6 2.059 2.878
Instrumentos Financeiros Derivativos 21 - 273
Outros créditos 654 799

Total do circulante 147.755 146.250
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras no mercado aberto e
  recursos vinculados 4.2 5.508 4.576
Instrumentos Financeiros Derivativos 21 17.029 -
Créditos tributários 7 - 832

22.537 5.408
Imobilizado 9 200 203
Intangível 10 3 4

Total do não circulante 22.740 5.615
Total do ativo 170.495 151.865

Nota 2018 2017
Passivo
Circulante
Fornecedores 11 85.924 74.700
Encargos de dívidas 12 18 935
Empréstimos e financiamentos 12 - 33.167
Distribuição de lucros - quotistas 15.3 4.471 4.237
Impostos e contribuições sociais 13 3.009 8.764
Obrigações estimadas 371 1.806
Instrumentos Financeiros Derivativos 21 760 -
Benefícios pós-emprego 23 63 40
Adiantamentos recebidos de clientes 4.2 1.276 5.299
Outras contas a pagar 1.792 322

Total do circulante 97.684 129.270
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 12 40.973 -
Adiantamentos recebidos de clientes 4.2 7.178 4.742
Impostos e contribuições sociais 13 12 -
Impostos e contribuições sociais diferidos 3.614 -
Benefícios pós-emprego 23 228 22
Instrumentos Financeiros Derivativos 21 2.293 -
Outras contas a pagar 37 -

Total do não circulante 54.335 4.764
Patrimônio líquido
Capital social 15.1 5.119 5.119
Reservas de capital 15.2 40 -
Dividendos adicionais propostos 15.3 13.412 12.710
Outros resultados abrangentes (95) 2

Total do patrimônio líquido 18.476 17.831
Total do passivo e patrimônio líquido 170.495 151.865

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 16 935.839 747.531
   Custo da energia elétrica vendida 17 (911.020) (708.933)
Lucro bruto 24.819 38.598
   Despesas com vendas 17 (397) (2.301)
   Despesas gerais e administrativas 17 (7.124) (7.977)
   Outras receitas operacionais 19 13.003 -
Resultado antes das receitas (despesas) 
  financeiras 30.301 28.320
   Receitas financeiras 18 4.005 2.819
   Despesas financeiras 18 (7.071) (4.359)
Despesas financeiras líquidas (3.066) (1.540)
Lucro antes dos impostos 7 27.235 26.780
   Imposto de renda e contribuição social corrente 7 (4.856) (10.115)
   Imposto de renda e contribuição social diferido 7 (4.496) 879
Lucro líquido do exercício 17.883 17.544
Lucro líquido básico e diluído por ação  - R$ 20 3,49 3,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Lucro líquido do exercício 15.3 17.883 17.544
Itens que não serão reclassificados para a 
 demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes (97) 42
Total de outros resultados abrangentes do  
exercício, líquido de impostos 17.786 17.586

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

A Administração da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Energisa 
Comercializadora” ou “Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes 
do quarto trimestre de 2018 (“4T18”) e dos doze meses de 2018 (12M18), 
acompanhados das Demonstrações Financeiras correspondentes, prepara-
das de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras 
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações 
foram revisadas e aprovadas pelos sócios quotistas em 19 de março de 2019.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A empresa, criada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de 
energia elétrica no ambiente de contratação livre, negociando energia e pres-
tando serviços tanto para os projetos próprios do Grupo Energisa, quanto para 
projetos de terceiros. A empresa também atua como braço de apoio comercial 
do Grupo Energisa na área de geração de energia. No ano de 2018 o setor de 
comercialização de energia no ambiente de contratação livre (ACL), foi mar-
cado por alta volatilidade de preços. O início do período úmido, nos últimos 
meses de 2017, apresentou comportamento positivo, com índices de Energia 
Natural Afluente (ENA) superiores a 100% da MLT no Sudeste, mas alternan-
do com períodos menos favoráveis. O submercado Norte teve excelente de-
sempenho, mas ainda insuficiente para recuperar significativamente os reser-
vatórios ao final do período úmido. Diante deste cenário, o preço de liquidação 
das diferenças (PLD), ficou em torno de R$ 194,00/MWh, na média do primei-
ro trimestre, exceto pelo submercado Norte que, devido ao bom desempenho 
da ENA, apresentou valores próximos ao piso, de R$ 40,16/MWh. Devido a 
características específicas do modelo de formação de preços, apesar do nível 
de armazenamento de apenas 44% verificado em março (agregado SIN), no 
final do período úmido, a ocorrência de uma hidrologia conjuntural passageira 
foi capaz de levar o PLD para o mínimo regulatório de R$ 40,16/MWh na pri-
meira semana do mês de abril, resultando em um PLD médio de R$ 109,71/
MWh na média do mês para o SE. Contudo, com a entrada do período seco, 
os preços foram paulatinamente aumentando, atingindo o teto regulatório de 
R$ 505,18/MWh no mês de julho, e voltando a cair a partir de outubro. Outro 
fato importante para o desempenho do ACL em 2018 foram os elevados va-
lores não liquidados por agentes na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) devido a inadimplemento ou ações judiciais relativas ao GSF 
(Generation Scaling Factor). Na liquidação de dezembro, por exemplo, dos R$ 
8,6 bilhões contabilizados, apenas R$ 0,9 bilhão foi liquidado, sendo que R$ 
7,0 bilhões em aberto se referem aos valores de GSF. Neste contexto, agentes 
credores não amparados por liminares que determinavam a não participação 

no rateio de inadimplência, nada receberam do valor ao qual tinham direito.  
No tocante ao cenário regulatório, o destaque foi a conversão da Consulta 
Pública 33 em Projeto de Lei 1917. Após diversos debates com os agentes 
e contribuições, chegou-se a uma versão final, que contempla itens de suma 
importância para o desenvolvimento do setor elétrico, tais como a abertura do 
mercado livre, a introdução do preço horário, a separação do lastro da energia 
para novos projetos de geração, a correta remuneração às distribuidoras nos 
projetos de micro e mini geração distribuída, a introdução dos preços por ofer-
ta e a repactuação do risco hidrológico. Entretanto, as alterações na condução 
do Ministério das Minas e Energia e da EPE, em abril de 2018, desaceleraram 
o processo de tramitação do PL 1917.  O ano de 2018 também foi marcado 
pela entrada de mais de 1,5 GWm de energia incentivada proveniente dos 
MCSDs (Mecanismos de Compensação de Sobras e Déficits), que proporcio-
naram o escoamento da energia incentivada do ACR para o ACL. Isso levou 
o spread da energia incentivada sobre a convencional a se reduzir dramatica-
mente – de R$ 80,00/MWh, negociado para o primeiro trimestre de 2018 em 
fins de 2017 para R$ 20,00/MWh. A Energisa Comercializadora aproveitou as 
oportunidades dos MCSDs e acrescentou em seu portfólio cerca de 20 MW 
médios de energia incentivada, além de intermediar operações para outras 
Comercializadoras. Com a posição long da carteira, aliada ao aumento dos 
preços verificado a partir de maio, resultou em uma melhora significativa dos 
resultados da unidade de negócio.  Além dos MCSDs, a Energisa Comerciali-
zadora aumentou o número de negociações com foco no curto prazo. Nesse 
sentido, ao longo de 2018 foram fechadas 167 operações, sendo 74 para en-
trega em 2018 e 75 para entrega em 2019, somando 130 MW médios para 
entrega em 2018 e 204 MW médios para 2019. Com esse desempenho das 
vendas, o volume faturado no ano de 2019 apresentou crescimento de 20% 
frente ao ano anterior, totalizando 542,8 MW médios, posicionando a Comer-
cializadora como a 2ª empresa do Grupo em volume de vendas, atrás apenas 
da Energisa Mato Grosso. Com relação à receita, também houve crescimento 
expressivo em relação a 2017, alcançando valor de R$ 1,0 bilhão de fatura-
mento bruto, 24,3% a mais do que no ano anterior.  As negociações de curto 
prazo apresentaram margens significativas, especialmente no que se refere à 
parcela negociada de fonte incentivada, com benefício de desconto na Tari-
fa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), proveniente das negociações 
de MCSD. Com isso, a Energisa Comercializadora apresentou EBIT de R$ 
30,3 milhões no período. Contudo, vale destacar que R$ 13,0 milhões estão 
relacionados à adoção de uma nova prática contábil (CPC 48), a partir de 

2018, que trata da valoração, a preço de mercado, de todo o portfólio da co-
mercializadora. Dessa forma, para fins de comparabilidade, o EBIT de 2018, 
desconsiderando a nova prática contábil, seria de R$ 17,3 milhões. Apesar de 
ter sido verificado um valor 39,1% inferior ao EBIT de 2017, este recuo já era 
esperado, em função das características de preço médio do portfólio de con-
tratos da comercializadora e do comportamento dos preços ao longo de 2017. 

Descrição Valores em GWh
Trimestre Exercício

4T18 4T17 Var. 
% 2018 2017 Var. 

%
Vendas a consumidores livres 1.568,8 1.121,1 39,9 4.755,0 3.951,6 20,3
Seguindo o desempenho do volume de vendas, a receita operacional líquida 
apresentou crescimento de 7,3% no 4T18 e de 25,2% em 2018, ambos em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Apresenta-se, a seguir, o desem-
penho econômico-financeiro da Companhia em 2018 e 2017:

Resultados – R$ milhões
Trimestre Exercício

4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %
Receita Operacional Bruta 263,6 246,6 + 6,9 1.031,20 829,3 24,3
Receita Operacional Líquida 239,4 223,1 + 7,3 935,8 747,5 25,2
Custo com energia elétrica (235,5) (211,6) + 11,3 (911,0) (708,9) + 28,5
Pessoal, Material, Serviços
  e Outros (2,3) (3,3) - 30,4 (7,4) (8,0) - 8,0
Provisões (0,1) (2,2) - 93,6 (0,1) (2,2) - 93,5
Outras receitas/outras
  despesas operacionais 13,0 - - 13,0 - -
Resultado antes das
Receitas e Despesas 
Financeiras (EBIT) 14,5 6,0

+
141,9 30,3 28,4 + 6,7

Resultado financeiro 0,8 (0,5) - (3,1) (1,5)
+

106,7

Impostos (5,3) (2,0)
+

160,7 (9,3) (9,4) - 1,6

Lucro Líquido 10,0 3,5
+

189,0 17,9 17,5 + 2,5
A Administração.

1 - Base de Cálculo 2018 2017
Receita líquida (RL) 935.839 747.531
Resultado operacional (RO) 27.235 26.780
Folha de pagamento bruta (FPB) 3.472 4.638

2 - Indicadores Sociais Internos Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL
Alimentação 191 5,50% 0,02% 204 4,40% 0,03%
Encargos sociais compulsórios 786 22,64% 0,08% 838 18,07% 0,11%
Previdência privada 149 4,29% 0,02% 98 2,11% 0,01%
Saúde 228 6,57% 0,02% 199 4,29% 0,03%
Segurança e saúde no trabalho 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Educação 11 0,32% 0,00% 2 0,04% 0,00%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 11 0,32% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Creches ou auxílio-creche 32 0,92% 0,00% 1.926 41,53% 0,26%
Participação nos lucros ou resultados 387 11,15% 0,04% 1.177 25,38% 0,16%
Outros 44 1,27% 0,00% 83 1,79% 0,01%
Total - Indicadores sociais internos 1.839 52,98% 0,18% 4.527 97,61% 0,61%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação 46 0,17% 0,00% 49 0,18% 0,01%
Cultura 447 1,64% 0,05% 481 1,80% 0,06%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Esporte 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 74 0,27% 0,01% 81 0,30% 0,01%
Total das contribuições para a sociedade 567 2,08% 0,06% 611 2,28% 0,08%
Tributos (excluídos encargos sociais) 13.641 50,09% 1,45% 23.105 86,28% 3,09%
Total - Indicadores sociais externos 14.208 52,17% 1,51% 23.716 88,56% 3,17%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total dos investimentos em meio ambiente 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 0 a 50%
(  ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017
Nº de empregados(as) ao final do período 17 18
Nº de admissões durante o período 0 6
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 2 0
Nº de estagiários(as) 3 4
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 0 0
Nº de mulheres que trabalham na empresa 12 13
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 50,00% 50,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1 1

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,00% 0,00%
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades 
especiais 0 0

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial 2018 Metas 2019

Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa 16,34 16,34

Número total de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos por:

( X ) direção
(  ) direção e gerências

(  ) todos(as) empregados(as)

(X) direção
(  ) direção e gerências

(  ) todos(as) empregados(as)
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente 
de trabalho foram definidos por:

(X) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) todos(as) + Cipa

(X) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) todos(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação 
coletiva e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(    ) não se envolve
( X ) segue as normas da OIT
(  ) incentiva e segue a OIT

(  ) não se envolverá
(x) segue as normas da OIT

(  ) incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção

(  ) direção e gerências
(X) todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências

(X) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção

(  ) direção e gerências
(X) todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências

(X) todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 
éticos e de responsabilidade social e ambiental 
adotados pela empresa:

(  ) não são considerados
(  ) são sugeridos
(X) são exigidos

( ) não serão considerados
(  ) serão sugeridos

(X) são exigidos
Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se envolve
(  ) apóia

(X) organiza e incentiva

(  ) não se envolverá
(  ) apoiará

(X) organiza e incentiva
Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na
empresa

-

no
Procon

-

na
Justiça

-

na
empresa

-

no
Procon

-

na
Justiça

-

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na
empresa  

%
no

Procon %
na

Justiça %
na

empresa                   
%

no
 Procon 

%
na

Justiça%
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2018: 42.954 Em 2017: 50.278

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
34% governo 

8% colaboradores(as) 
42% acionistas  

16% terceiros    0% retido

48% governo 
9% colaboradores(as) 

34% acionistas   
8% terceiros    1% retido

7 - Outras Informações 2018 2017
7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos  -  -
  7.1.1 - Investimento da União  -  -
  7.1.2 - Investimento do Estado  -  -
  7.1.3 - Investimento do Município  -  -
  7.1.4 - Investimento da Concessionária  -  -
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4)  -  -
  7.2 - Programa de eficiência Energética  -  -
  7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento  -  -
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)  -  -

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
DVA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Geração do valor adicionado:
Receitas de revenda de energia elétrica 16 1.031.184 829.295
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PPECLD) 17 (143) (2.242)
Outras receitas 19 13.003 -
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia elétrica vendida 1.002.005 776.859
Materiais e serviços de terceiros 2.465 2.071
Outros custos operacionais 698 769

1.005.168 779.699
Valor adicionado bruto 38.876 47.354
Amortização 17 35 30
Valor adicionado recebido em transferência 38.841 47.324
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 18 4.113 2.954

Valor adicionado total a distribuir 42.954 50.278
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta  2.857 3.817
Benefícios 499 507
FGTS 211 211

Impostos, taxas e contribuições
Federais 13.989 16.455
Estaduais 382 7.329
Municipais 56 51

Remuneração de capital de terceiros
Juros         7.071 4.359
Aluguéis 6 5

Remuneração de capitais próprios
Dividendos 15.3 4.471 4.237
Dividendos adicionais propostos 15.3 13.412 12.710
Prejuízos acumulados 15.2 - 597

42.954 50.278
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro liquido do exercício 15.3 17.883 17.544
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 7 9.352 9.236
Despesas com juros, variações monetárias - líquidas 7.329 400
Depreciação e amortização 17 35 30
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PPECLD) 17 143 2.242
Marcação a mercado - contrato de energia (13.003) -
Marcação a mercado da dívida 205 (1.328)
Marcação a mercado de derivativos (194) (273)
Instrumentos financeiros derivativos (5.587) 1.883
Pagamento baseado em ações 40 -

Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de clientes (3.749) (44.505)
Diminuição de impostos a recuperar 6 819 2.296
Diminuição de outros créditos 13.148 123

Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento de fornecedores 11.224 24.580
(Diminuição) de tributos e contribuições sociais (11.581) (160)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.810) (7.533)
(Diminuição) Aumento de obrigações estimadas (1.435) 1.125
Aumento de adiantamento de clientes 3.155 3.777
(Diminuição) aumento de outras contas a pagar (15.286) 243

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.688 9.680
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 20.671 (1.089)
Aplicações no imobilizado e intangível 9 (31) (56)

Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de investimentos 20.640 (1.145)
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 12 40.000 -
Pagamentos de empréstimos - principal (38.876) -
Pagamentos de empréstimos - juros (3.188) (1.886)
Pagamento de dividendos - (862)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (7.944) (3.288)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (10.008) (6.036)
Variação líquida do caixa 19.320 2.499
 Caixa e equivalentes de caixa iniciais 4.1 15.244 12.745
 Caixa e equivalentes de caixa finais 4.1 34.564 15.244

Variação líquida do caixa 19.320 2.499
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Comercializadora de Energia Ltda., (“Empresa ou Comercializado-
ra”) - empresa integrante do GRUPO ENERGISA. A sociedade tem por obje-
tivo a comercialização atacadista e varejista de energia elétrica e a prestação 
de serviços e consultoria em temas ligados a atividade de comercialização de 
energia elétrica. A Empresa possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre-
endem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 
com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos 
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB. A Empresa também se 
utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 
Brasileiro e das normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”), quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis internacionais. A Administração 
considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo 
CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financei-
ras de forma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da 
Empresa. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Dire-
toria em 22 de março de 2019. 2.2. Moeda funcional e base de mensuração: 
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Empresa. As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico com exceção dos seguintes itens: (i) os instrumentos 
financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e (ii) Instrumentos finan-
ceiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3.
Julgamentos, estimativas e premissas: A preparação das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer 
que a Administração faça o uso julgamentos, estimativas e premissas que afe-
tam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resul-
tados reais de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com 
relação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são 
revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas incluem 
Clientes, Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa 
(PPECLD), Intangível, Imobilizado, Créditos tributários, Provisões para riscos 
trabalhistas, cíveis e fiscais, Custos e despesas operacionais (CCEE), Ins-
trumentos financeiros e gerenciamento de riscos e Benefícios pós-emprego.
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1. Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB International Accounting Stan-
dards Board: Aplicação das normas novas e revisadas já emitidas pelo 
CPC, ainda não adotadas pela Empresa:

Normas Descrição

Aplicação obrigatória: 
Exercícios anuais com 

início em ou após
CPC 06 R2/IFRS 
16 Leases (Arrendamentos) 1º de janeiro de 2019

IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 
10 e IAS 28 

Venda ou Contribuição de
 Ativos entre um Investidor e
 sua Associada ou Joint Venture

Adiado indefinidamente

A Empresa não adotou de forma antecipada tais alterações em suas demons-
trações financeiras de 31 de dezembro de 2018. Os principais impactos da 
adoção das novas normas e interpretações vigentes a partir de 1º de janeiro 
de 2019 são os seguintes: (i) CPC 06 (R2) Operações de arrendamento 
mercantil / IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamen-
tos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um 
único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrenda-
mentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” 
(por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou 
seja, com prazo de arrendamento de até 12 meses). Na data de início de um 
contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos 
pagamentos de arrendamento e um ativo que representa o direito de utilizar 
o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso). 
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de 
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o 
ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo 
do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (como por exemplo, 
uma mudança no prazo do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos 
futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa 
usada para determinar tais pagamentos). O arrendatário irá reconhecer o valor 
do incremento do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito 
de uso. A Empresa atua como arrendatária em contratos referente imóveis não 
residenciais para instalação de suas bases operacionais. Não há alteração 
substancial na contabilização do arrendador com base no CPC 06 (R2) em
relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores 
continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo 
princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de ar-
rendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para perí-
odos anuais iniciados a partir de 1º janeiro de 2019, exige que os arrendatários 
e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no 
CPC 06 (R1). Transição: Como arrendatária, a Empresa poderá aplicar a nor-
ma utilizando uma: - Abordagem retrospectiva; ou - Abordagem retrospectiva 
modificada com expedientes práticos opcionais. A Empresa aplicou o CPC 06 
(R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retros-
pectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2)
será reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos lucros acumulados 
em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. A 
Empresa espera que a adoção do CPC 06 (R2) não afete sua capacidade 
de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite máximo de ala-
vancagem em empréstimos descritos na nota explicativa 12. Durante 2018 a 
Empresa efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2) tendo 
apurado os valores como segue:

Impacto sobre o balanço patrimonial em  
01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo

Direito de uso 57 -

Arrendamentos operacionais - 57
(ii) Outras alterações: As seguintes normas alteradas e interpretações não 
deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Em-
presa: • Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à 
IFRS 1 e à IAS 28; • Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em 
ações em relação à classificação e mensuração de determinadas transações 
com pagamento baseado em ações; • Transferências de Propriedade de In-
vestimento (Alterações ao CPC 28 / IAS 40); • ICPC 21 / IFRIC 22 - Transa-
ções em moeda estrangeira e adiantamento; • ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza 
sobre Tratamentos de Imposto de Renda - Esta Interpretação esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há 
incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a 
entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo 
ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável 
(prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais 
não utilizados e alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta Interpretação. 
A Empresa está avaliando os impactos da adoção dessa nova norma. Normas
e interpretações revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Empresa 
à partir de 01 de janeiro de 2018: i. CPC 47 - Receita de contratos com 
cliente / IFRS 15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconheci-
mento de receita, substituindo o CPC 30 Receitas, o CPC17 (R1) Contratos 
de Construção e as interpretações relacionadas. A Empresa adotou o CPC 47 
usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de 
janeiro de 2018. Não aplicando os requerimentos exigidos pela norma para o 
período comparativo apresentado. A nova norma prevê que a Empresa reco-
nheça as receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometi-
dos a clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a Empresa espera 
ter direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser re-
conhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, 
abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus 
de desempenho, penalidades ou outros itens similares são classificados pela 
norma como contraprestação variável. As novas exigências de divulgação tra-
zem melhores informações aos usuários das demonstrações financeiras a en-
tender a natureza, o montante, o momento e a incerteza em relação à receita e 
aos fluxos de caixa decorrentes de contratos com clientes. A Empresa realizou 
análise detalhada do impacto resultante da aplicação do CPC 47, incluindo a 
avaliação de cinco etapas para o reconhecimento e mensuração da receita, 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota Capital social
Reservas  
de capital

Distribuição adicional de 
lucros propostos aos quotistas Lucros acumulados

Outros r esultados  
abrangentes Total

Saldos em 01 de dezembro de 2017 5.119 - - (597) (40) 4.482
 Lucro líquido do exercício 15.3 - - - 17.544 - 17.544
 Destinação do lucro líquido do exercício:
   Dividendos 15.3 - - - (4.237) - (4.237)
   Dividendos adicionais propostos 15.3 - - 12.710 (12.710) - -
Outros resultados abrangentes - - - - 42 42
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.119 - 12.710 - 2 17.831
Dividendos pagos conforme ata de reuniao dos socios quotistas realizada e 30 de 
abril de 2018 - - (12.710) - - (12.710)
 Lucro líquido do exercício 15.3 - - - 17.883 - 17.883
 Destinação do lucro líquido do exercício:
   Dividendos 15.3 - - - (4.471) - (4.471)
   Dividendos adicionais propostos 15.3 - - 13.412 (13.412) - -
Programa de remuneração variável (ILP) 15.2 - 40 - - - 40
Outros resultados abrangentes, liquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados - - - - (147) (147)
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados - - - - 50 50
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.119 40 13.412 - (95) 18.476

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

quais sejam: (i) identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes; (ii) 
identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato; (iii) determinar o 
preço de cada tipo de transação; (iv) alocar os preços as obrigações contidas 
em cada contrato; e (v) reconhecer a receita quando (ou a medida que) a 
Empresa satisfaz cada obrigação de contrato. Com base na avaliação da Em-
presa não foram identificados impactos em suas demonstrações financeiras e 
é compreendido que a receita é reconhecimento conforme o atendimento e en-
trega da sua obrigação de desempenho. ii. CPC 48- Instrumentos Financei-
ros / IFRS 9: Classificação e Mensuração - ativos e passivos financeiros:
De acordo com o CPC 48, há três principais categorias de classificação para 
os ativos financeiros: Custo amortizado (CA), Valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e Valor justo por meio do resultado (VJR). 
Sendo eliminadas as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis, mensurados pelo valor justo por meio 
de resultado e disponíveis para venda. Tal classificação é baseada, em duas 
condições: (i) o modelo de negócios da Empresa no qual o ativo é mantido; 
e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa 
que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto (Solely payments of principal and interest - SPPI). Em suma, os 
modelos de negócios são divididos em três categorias apresentados a seguir:
Modelo Contexto

1 - Manter para coletar
somente fluxos de
caixa contratuais 

Os que apresentam como característica a co-
leta de fluxos de caixa contratuais, compostos 
somente de principal e juros, e cujo objetivo 
é o de carregar esse instrumento até o seu 
vencimento. As vendas são incidentais a este 
objetivo e espera-se que sejam insignificantes 
ou pouco frequentes.

2 - Manter tanto pelo recebi-
mento
de fluxos de caixa contratuais 
quanto pela venda de ativos
financeiros

Aqueles que demonstram como característi-
ca a coleta de fluxos de caixa contratuais de 
principal e juros e a venda destes ativos, e 
cujo objetivo é o de vendê-los antes do seu 
vencimento.

3 - Demais Modelos de 
Negócio para os instrumentos 
financeiros

Aqueles que não se enquadram em nenhum 
dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio - A Empresa avalia o objetivo do modelo de 
negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela gerencia suas 
carteiras de ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa destes ativos 
são gerados unicamente pelo recebimento dos fluxos contratuais, pela venda 
dos mesmos ou por ambos. Características contratuais do fluxo de caixa - os 
fluxos de caixa contratuais cujos recebimentos são exclusivos de principal e de 
juros sobre o principal indicam um empréstimo básico em que as parcelas e o 
risco de crédito normalmente são os elementos mais significativos dos juros. 
As seguintes políticas contábeis aplicam-se as categorias de classificação e 
mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a 
custo amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método dos juros efetivo. O custo amorti-
zado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento é registrado no resultado.

Ativos financeiros 
mensurados a VJR

Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resul-
tado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, 
é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida 
ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os ren-
dimentos de juros calculados utilizando o método dos 
juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em ORA. No reconheci-
mento inicial de um investimento em um instrumento 
patrimonial que não seja mantido para negociação, 
poderá optar irrevogavelmente por apresentar altera-
ções subsequentes no valor justo do investimento em 
ORA. Esta escolha é feita para cada investimento. No 
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA 
é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimo-
niais ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os divi-
dendos são reconhecidos como ganho no resultado, 
a menos que o dividendo represente claramente uma 
recuperação de parte do custo do investimento. Ou-
tros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e 
nunca são reclassificados para o resultado.

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 
38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos e passivos financeiros:

Classificação
 CPC 38/IAS 39

Classificação
 CPC 48/IFRS 9

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Caixa e equivalentes de 
caixa
Clientes

Empréstimos e Recebíveis
Empréstimos e Recebíveis

Custo Amortizado
Custo Amortizado

Aplicações financeiras no 
mercado aberto e recursos 
vinculados

Mantidos Até o Vencimento Custo Amortizado

Aplicações financeiras no 
mercado aberto e recursos 
vinculados
Instrumentos Financeiros 
Derivativos

Mensurados pelo Valor 
Justo por meio do resultado

Mensurados pelo Valor 
Justo por meio do resultado

VJR
VJR

Classificação
 CPC 38/IAS 39

Classificação
 CPC 48/IFRS 9

PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)

Fornecedores
Empréstimos, financiamen-
tos e encargos de dívidas

Mensurados pelo Custo 
Amortizado

Mensurados pelo Custo 
Amortizado

Custo Amortizado
Custo Amortizado

Instrumentos Financeiros 
Derivativos
Instrumentos Financeiros 
-MtM

Mensurados pelo Valor 
Justo por meio do resultado
Mensurados pelo Valor Jus-

to por meio do resultado

VJR
VJR

Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros: O CPC48 
substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC38/IAS 39 por uma aborda-
gem de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se 
aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e 
instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investi-
mentos em instrumentos patrimoniais (ações). A Empresa adotou a aborda-
gem simplificada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base 
a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instru-
mento financeiro. Estabelecendo uma matriz de cálculo baseado nas taxas de 
perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, 
comercial, rural e setor público). É considerado pela Empresa um ativo finan-
ceiro como inadimplente quando: • É pouco provável que o credor pague inte-
gralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações como a realização 
da garantia (se houver alguma); ou • O ativo financeiro está vencido conforme 
regras de recebíveis da Empresa. Um ativo financeiro possui “problemas de 
recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto 
prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Em cada 
data de apresentação, a Empresa avalia se os ativos financeiros contabiliza-
dos pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão 
com problemas de recuperação. A Empresa não apurou impactos relevantes 
da aplicação do CPC 48 em suas demonstrações financeiras. 3.2. Resumo
das Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em deta-
lhe abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de 
caixa - abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras, com cláusulas 
contratuais que permitem o resgate em até 90 dias da data de aquisição, pelas 
taxas contratadas, estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no va-
lor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo; b) Instrumentos
financeiros: 1. Instrumentos financeiros: Prática contábil vigente a partir 
de 1º de janeiro de 2018: O CPC 48 simplificou o modelo de mensuração 
atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias de mensuração: (i) 
a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e (iii) a valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), dependendo do 

modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. 
Quanto ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve 
alterações significativas em relação aos critérios atuais, com exceção ao reco-
nhecimento de mudanças de risco de crédito próprio em outros resultados 
abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do re-
sultado. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração - são clas-
sificados no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de transação, no 
caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resulta-
do. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do 
modelo de negócios para a gestão destes ativos financeiros. Para que um 
ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre 
o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada a nível de cada 
instrumento. As aquisições ou alienação de ativos financeiros que exigem a 
entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou con-
venção no mercado são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data 
em que a Empresa se comprometeu a comprar ou vender o ativo. Um ativo 
financeiro não é mais reconhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação no qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos. Mensuração subsequente - para fins de men-
suração subsequente, os ativos financeiros são classificados em ativos finan-
ceiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); ativos financeiros ao va-
lor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de 
ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros de-
signados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem re-
classificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreco-
nhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado. A Empresa mensura os ativos financeiros ao custo amorti-
zado se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo ob-
jetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa con-
tratuais, e os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas 
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos 
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros 
ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de 
juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e per-
das são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Quanto aos instrumentos de dívida a 
Empresa avalia ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes se o 
ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e 
se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em determinadas 
datas especificas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, paga-
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Para os ins-
trumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução 
ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e calcu-
ladas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo cus-
to amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em 
outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mu-
dança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangen-
tes é reclassificada para resultado. Avaliação do modelo de negócio: A Em-
presa realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas que inclui a questão 
de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de recei-
tas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de 
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de 
passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos 
de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é 
avaliado e reportado à Administração da Sociedade; (iii) os riscos que afetam 
o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele 
modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) 
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remunera-
ção é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contra-
tuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos 
financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expec-
tativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para ter-
ceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não 
são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento con-
tínuo dos ativos da Empresa. Os ativos financeiros mantidos para negociação 
ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são men-
surados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins 
de avaliação dos fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o 
valor custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os juros são defini-
dos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de 
crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado perío-
do de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exem-
plo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de 
lucro. A Empresa considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de 
juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo con-
tratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratu-
ais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, é 
considerado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos 
fluxos de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta-
xas variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que li-
mitam o acesso da Empresa a fluxos de caixa de ativos específicos (baseados 
na performance de um ativo). A Provisão para perdas esperadas de crédi-
tos de liquidação duvidosa - (PPECLD) - constituída em bases consideradas 
suficientes para fazer face as prováveis perdas na realização dos créditos, 
cuja recuperação seja considerada improvável; O cálculo da provisão para 
perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa, baseia-se nas taxas de 
perdas históricas observadas pela Empresa. As baixas de títulos a receber 
para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança admi-
nistrativas observando os valores e prazos definidos pela legislação fiscal em 
vigor. Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2018, compreendem em-
préstimos e financiamentos, saldos a pagar a fornecedores e outras contas a 
pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos financeiros são 
classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, contas a pagar, ou 
como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efe-
tivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados ini-
cialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro 
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração
subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como segue: Passi-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para nego-
ciação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como man-
tidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto pra-
zo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contrata-
dos pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge nas
relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados 
também são classificados como mantidos para negociação a menos que se-
jam designados como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em 
passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e 
somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Empresa não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Empréstimos
e recebíveis - Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos 
contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem 
como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amorti-
zado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aqui-
sição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros 
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como 
despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente 
se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a 
juros. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obri-
gação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no 
contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro 
existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancial-
mente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente 
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modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do 
passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos res-
pectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 
Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos: 
As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Em-
presa, resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra 
riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial, aquisição de 
bens para o ativo intangível e ativo imobilizado, além dos fluxos de caixa dos 
aportes de capital nas controladas projetados em moedas estrangeiras. São 
mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resulta-
do do exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de “hedge” 
de fluxo de caixa, cujas variações no valor justo são reconhecidos em “outros 
resultados abrangente” no patrimônio líquido. O valor justo dos instrumentos 
financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e independente 
na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento 
diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e 
seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. 2.
Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A Empre-
sa designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com variação 
cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de valor justo. No iní-
cio da relação de “hedge”, a Empresa documenta a relação entre o instrumen-
to de “hedge” e o item objeto de “hedge” de acordo com os objetivos da gestão 
de riscos e estratégia financeira. Adicionalmente, no início do “hedge” e de 
maneira continuada, a Empresa e documenta se o instrumento de “hedge” 
usado é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor justo ou 
fluxo de caixa do item objeto de “hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. 
A nota explicativa nº 21, traz mais detalhes sobre o valor justo dos instrumen-
tos derivativos utilizados para fins de “hedge”. “Hedge” de valor justo: “hedge” 
de exposição às alterações no valor justo de ativo ou passivo reconhecido ou 
de compromisso firme não reconhecido, ou de parte identificada de tal ativo, 
passivo ou compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e pos-
sa afetar o resultado. Mudanças no valor justo dos derivativos designados e 
qualificados como “hedge” de valor justo são registradas no resultado junta-
mente com quaisquer mudanças no valor justo dos itens objetos de “hedge” 
atribuíveis ao risco protegido. A contabilização do “hedge accounting” é des-
continuada prospectivamente quando a Empresa cancela a relação de “hed-
ge”, o instrumento de “hedge” vence ou é vendido, rescindido ou executado, 
ou quando não se qualifica mais como contabilização de “hedge”. O ajuste ao 
valor justo do item objeto de “hedge”, oriundo do risco de “hedge”, é registrado 
no resultado a partir desta data. Antes de 1º de janeiro de 2018 a documenta-
ção inclui a identificação do instrumento de hedge, a posição ou transação 
coberta, a natureza do risco a ser coberto e a forma como a entidade avalia a 
efetividade do instrumento de hedge na compensação da exposição a altera-
ções no valor justo ou nos fluxos de caixa do item protegido atribuíveis ao risco 
coberto. Espera-se que o hedge seja altamente eficaz para compensar altera-
ções no valor justo ou nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto e que 
seja avaliado em base contínua e efetivamente determinado como tendo sido 
altamente eficaz durante todos os períodos das demonstrações financeiras 
para o qual o hedge foi designado. A partir de 1º de janeiro de 2018, a docu-
mentação inclui a identificação do instrumento de hedge, do item protegido, da 
natureza do risco que está sendo protegido e de como a entidade avalia se a 
relação de proteção atende os requisitos de efetividade de hedge (incluindo 
sua análise das fontes de inefetividade de hedge e como determinar o índice 
de hedge). Um relacionamento de hedge se qualifica para contabilidade de 
hedge se atender todos os seguintes requisitos de efetividade: • Existe relação 
econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. • O efeito de risco 
de crédito não influencia as alterações no valor que resultam desta relação 
econômica. • O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que aque-
le resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente 
protege e a quantidade do instrumento de hedge que a entidade efetivamente 
utiliza para proteger esta quantidade de item protegido. Os hedges que aten-
dem a todos os critérios de qualificação para contabilidade de hedge são re-
gistrados conforme descrito abaixo: Hedges de valor justo: a mudança no valor 
justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do resulta-
do como outras despesas. A mudança no valor justo do item objeto de hedge 
atribuível ao risco coberto é registrada como parte do valor contábil do item 
protegido e é também reconhecida na demonstração do resultado como outras 
despesas. Para hedges de valor justo relacionados a itens mensurados ao 
custo amortizado, qualquer ajuste ao valor contábil é amortizado por meio do 
resultado durante o prazo remanescente do hedge, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. A amortização da taxa de juros efetiva pode ser iniciada 
assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido deixar 
de ser ajustado por alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. 
Se o item objeto de hedge for desreconhecido, o valor justo não amortizado é 
reconhecido imediatamente no resultado. Quando um compromisso firme não 
reconhecido é designado como um item protegido, a mudança acumulada 
subsequente no valor justo do compromisso firme atribuível ao risco protegido 
é reconhecida como um ativo ou passivo com reconhecimento do ganho ou 
perda correspondente no resultado c) Clientes - englobam a venda de energia 
elétrica a consumidores livres, que estão suportados por contratos de compra 
e venda. A Empresa também apresenta nesta rubrica os valores renegociados 
e a estimativa para Provisões para perdas esperadas de Créditos de Liquida-
ção Duvidosa - PPECLD; d) Imobilizado - itens do imobilizado são mensura-
dos pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula-
das, quando aplicável. Quando partes de um item do imobilizado têm diferen-
tes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes prin-
cipais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do 
imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação 
e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ des-
pesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Depreciação: 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente (nota 
explicativa nº 9); e) Intangível - os ativos intangíveis compreendem os gastos 
incorridos na aquisição de softwares, cuja amortização está sendo realizada 
pelo prazo de 5 anos. A amortização de softwares está sendo realizada à taxa 
de 20% a.a (nota explicativa nº 10); f) Redução a valor recuperável -. Ativo 
não financeiro: A Administração da Empresa revisa o valor contábil líquido de 
seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas para deter-
minar 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, se 
houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo 
individualmente, a Empresa calcula o montante recuperável da unidade gera-
dora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável 
e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são aloca-
dos às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unida-
des geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consis-
tente 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 
existem 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 ultrapasse 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, liquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável 
tivesse sido reconhecida no ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é 
reconhecida 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 circunstancias indicarem perda por 
desvalorização 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 Empresa neste mercado; (ii) Cus-
tos e despesas operacionais - os custos e despesas variáveis são projeta-
dos de acordo com a dinâmica da base de clientes, e os custos fixos são pro-
jetados em linha com o desempenho histórico da Empresa, bem como com o 
crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital - os inves-
timentos em bens de capital são estimados considerando a infraestrutura tec-
nológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos serviços. As pre-
missas principais são fundamentadas com base em projeções do mercado, no 
desempenho histórico da Empresa, nas premissas macroeconômicas são do-
cumentadas e aprovadas pela Administração da Empresa. Os testes de recu-
peração dos ativos imobilizados e intangíveis da Empresa não resultaram na 
necessidade de reconhecimento de perdas para os exercícios findos em 2018 
e 2017, em face de que o valor recuperável excede o seu valor contábil na data 
da avaliação; g) Imposto de renda e contribuição social - A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda cor-
rente e diferidos. O imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que 
esteja relacionado a itens registrados em outros resultados abrangentes no 
patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferen-
ças 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, acrescida 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 passivos fiscais correntes 
sejam reconhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balan-
ço 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 cor-
rente 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. h) Em-
préstimos e financiamentos - são demonstrados pelo valor líquido dos cus-
tos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado usando o método da taxa de juros efetiva; i) Derivativos - A Em-
presa 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 e os custos de transação atribuíveis são reco-
nhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são 
contabilizadas no resultado. Suas características estão demonstradas na nota 
explicativa nº 20; j) Participação nos lucros - A participação nos lucros decla-
rados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o 
período contábil a que se refere as demonstrações financeiras, por não se 
constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no patri-
mônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva apro-
vação; k) Receita - são reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de 
competência. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza 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, concessões de preços, 
incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares; l)
Benefícios pós-emprego - plano de suplementação de aposentadoria - A 
obrigação líquida da Empresa quanto ao plano de benefícios previdenciários 
na modalidade Benefício Definido (BD) é calculada através da estimativa do 
valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos 
serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores, descontado 
ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconheci-
dos e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de 
desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demons-
trações financeiras para os títulos de dívida e cujas datas de vencimento se 
aproximem das condições das obrigações da Empresa e que sejam denomi-
nadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pa-
gos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado através do 
método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefí-
cio, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de servi-
ços 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 benefícios econômi-
cos, 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. 
Os ganhos e perdas atuariais são contabilizados diretamente em outros resul-
tados abrangentes; m) Demais ativos e passivos (circulante e não circu-
lante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e n) Demonstração
do valor adicionado - preparada com base em informações obtidas dos regis-
tros contábeis, de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Empresa e sua distribuição 
durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legis-
lação societária brasileira, como parte suplementar às demonstrações finan-
ceiras.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO 
 MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
4.1. Caixa e equivalente de caixa: A carteira de aplicações financeiras é 
constituída, principalmente, por Certificado de Depósitos Bancário (CDB’s) 
e Operações Compromissadas. A rentabilidade média ponderada da carteira 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 equivale a 102,5% do CDI 
(102,50% do CDI em 2017).

2018 2017
Caixa e depósitos bancários à vista 479 399
Aplicações financeiras de liquidez imediata 34.085 14.845
Compromissada (1) 34.085 14.845
Total caixa e equivalentes de caixa (2) 34.564 15.244
(1) Operações compromissadas em debêntures - São operações de venda de 
títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante 
ao compromisso de revenda assumido pelo comprador. Essas operações pos-
suem liquidez imediata e são remuneradas a 102,5% do CDI. (2) As aplicações 
financeiras apresentadas possuem liquidez diária e são resgatáveis pela taxa 
de contratação. 4.2. Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados: 
A carteira de aplicações financeiras é formada, principalmente, por Fundos de 
Investimentos Exclusivos, compostos por diversos ativos visando melhor ren-
tabilidade com o menor nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos 
públicos, operações compromissadas, debêntures, CDB´s, entre outros. A ren-
tabilidade média ponderada da carteira no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 equivale a 100,2% do CDI (101,70% do CDI em 2017).

2018 2017
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 10.655 29.907
Certificado de Depósito Bancário Garantias Comerciais (CDB) (1) 8.454 10.041
Fundo de Investimento (2) 3.602
Fundo de Investimento Exclusivos (3) 2.201 16.264
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - 146
Cédula de Crédito Bancário (CCB) - 54
Debêntures - 1.561
Compromissadas - 148
Títulos Públicos 1.405 769
Fundo de Renda Fixa - 2.240
Letra Financeira do Tesouro (LFT) 488 1.885
Letra Financeira (LF) 146 9.433
Letra Financeira Subordinada (LFS) - 28
Letra Financeira Subordinada (LTN) 47 -
Nota do Tesouro Nacional (NTNB) 115 -

Total de aplicações no mercado aberto e
 recursos vinculados (4) 10.655 29.907
Circulante 5.147 25.331
Não circulante 5.508 4.576

 (1) Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Garantias Comerciais - São apli-
cações referentes aos recursos vinculados as garantias comerciais de clien-
tes, conforme contrato de venda de energia. Os recursos do mesmo montante 
foram reconhecidos em contrapartida na rubrica do passivo circulante e são 
remunerados de 99,0% a 100,0% e média ponderada 99,9% do CDI. (2) Fun-
dos de Investimentos - Inclui fundos classificados como Renda Fixa. (3) Fundo 
de investimentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, CCB, Debêntures, 
Compromissadas, Fundos de Renda Fixa, Títulos Públicos, LFT, LFS, LF, LTN 
e NTNB são remuneradas 101,5% do CDI Fundo FI Energisa. (4) Inclui R$8.454 
(R$10.114 em 2017) referente a recursos vinculados a garantias comerciais.
5. CLIENTES

2018 2017
Contas a receber 90.352 76.976
Suprimento Energia - Moeda Nacional (1) 17.538 27.165
(-) Provisão para perdas esperadas de crédito de 
 liquidação duvidosa (PPECLD) (2.559) (2.416)
Total - circulante 105.331 101.725

 (1) O saldo de suprimento de energia - moeda nacional em 31 de dezembro 
de 2018, refere-se ao registro dos valores da comercialização de energia no 
âmbito da CCEE no montante de R$17.538 (R$27.165 em 2017), deduzido 
das liquidações parciais ocorridas até 31 de dezembro de 2018. Esses saldos 
foram apurados com base em cálculos preparados e divulgados pela CCEE. 
A composição desses valores, incluindo os saldos registrados na rubrica “for-
necedores”, no passivo circulante de R$3.996 (R$3.996 em 2017), referente à 
aquisição de energia elétrica conforme demonstrados a seguir:
Composição dos créditos da CCEE 2018 2017
Créditos a vencer 17.538 27.165
Sub-total créditos CCEE 17.538 27.165
(-) Aquisições de energia na CCEE (3.996) (3.996)
Total créditos CCEE 13.542 23.169
As transações ocorridas na CCEE são liquidadas após 45 dias do mês de 
competência. Segue demonstração do saldo por idade de vencimento:

2018 2017
A vencer 104.676 94.515
Vencidos até 30 dias 46 3.103
Vencidos entre 31 a 90 dias 24 123
Vencidos entre 91 a 180 dias - 1.021
Vencidos entre 181 e 360 dias 585 2.963
Vencidos acima de 360 dias 2.559 2.416
Total - circulante 107.890 104.141
As contas a receber são garantidas por instrumentos de fiança e seus venci-
mentos são em média no oitavo dia útil após o faturamento. Uso de estimativa: 
A provisão está reconhecida em valor considerado suficiente pela administra-
ção, para cobrir as possíveis perdas na realização de créditos, cuja recupe-
ração é considerada improvável, considerando: • Análise criteriosa efetuada 
pela Administração do saldo a receber considerados de difícil recebimento, 
considerando a experiência da administração em relação às perdas efetivas 
com os clientes, a existência de garantias reais, a renegociação do débito e à 
situação do devedor, se em concordata e/ou falência. • Clientes com faturas 
vencidas acima de 360 dias.

2018 2017
Saldo inicial - circulante - 2017 e 2016 2.416 174
 Provisões constituídas no exercício 143 2.242
Saldo final - circulante - 2018 e 2017 2.559 2.416
Alocação:
Contas a receber 2.559 2.416
6. TRIBUTOS A RECUPERAR

2018 2017
Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL 496 311
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 1.190 1.135
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 141 -
Contribuição ao PIS e a COFINS 133 1.333
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 78 78
Outros 21 21
Total - circulante 2.059 2.878
Referem-se a créditos tributários e/ou recolhimentos de impostos a maior, que 
serão recuperados ou compensados com apurações de tributos no futuro, de 
acordo com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
7. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA 
 E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos 
dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes 
bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilida-
de de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quan-
do 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
Diferenças temporárias
Imposto de Renda 837 680
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido 301 245
Total - não circulante 1.138 925
Passivo
Diferenças temporárias
Imposto de Renda (3.494) (68)
Contribuição Social s/o Lucro Líquido (1.258) (25)
Total - não circulante (4.752) (93)
Total Líquido - Ativo e (Passivo) não circulante (3.614) 832

2018 2017
Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

 Provisão para perdas esperadas de cré-
dito de liquidação duvidosa (PPECLD) 2.559 870 2.416 821
 Marcação a mercado da dívida 446 152 241 83
 Provisão de ajuste atuarial 291 99 62 21
 Outras adições temporárias 52 18 - -
 Marcação a mercado - derivativo (13.976) (4.753) (273) (93)
 Total Ativo e (Passivo) não circulante (10.628) (3.614) 2.446 832
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado 
do exercício, bem como a compensação dos créditos tributários registrados, 
são demonstrados como segue:

2018 2017
Lucro antes dos impostos 27.235 26.780
 Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Despesa de imposto de renda e da contribuição 
social, calculados às alíquotas fiscais combinados (9.260) (9.105)
Ajustes:
Despesas indedutíveis (145) (185)
Outras exclusões 53 54

Despesas de imposto de renda e contribuição social (9.352) (9.236)
Alíquota efetiva (34,34%) (34,49%)
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Empresa 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 Minas - Distribuidora de Energia S/A (EMG), 
Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO), Energisa Sergipe - 
Distribuidora de Energia S/A (ESE), Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de 
Energia S/A (ENF), Centrais Elétricas de Rondônia S/A (CERON), Companhia 
de Eletricidade do Acre (ELETROACRE), Energisa Serviços Aéreos S/A, Ener-
gisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda, Energisa Soluções S/A 
(ESO), Energisa Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A, Energisa 
Geração Usina Maurício, Parque Eólico Sobradinho, além das participações 
nas sociedades Energisa Transmissão de Energia S/A, Denerge Desenvol-
vimento Energético S.A., Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A e 
Energisa Participações Minoritárias, que conferiram à Energisa S/A o contro-
le 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 - Distri-
buidora 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), 
QMRA Participações S/A e a Energisa Participações Minoritárias S/A. Tran-
sações com partes relacionadas efetuadas durante o exercício pela Empresa: 

Serviços contratados (1) Fornecedores a pagar
Energisa S/A 761 178
2018 761 178
2017 555 61
(1) Os serviços contratados junto à Controladora Energisa S/A referem-se a 
serviços administrativos, suportados por contratos que foram submetidos à 
aprovação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de 
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL. 
Remuneração dos administradores: 2018 2017
Remuneração Anual (a) 2.076 843
Remuneração da Diretoria 1.224 1.181
Outros Benefícios (b) 385 319
(a) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício 
de 2018 foi aprovado em reunião de sócios realizada em 28 de abril de 2017. 
(b) Inclui, encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde 
e seguro de vida. A maior e a menor remuneração atribuídas a dirigentes, re-
lativas ao mês de dezembro, foram de R$45 e R$14 (R$43 e R$43 em 2017) 
respectivamente. A remuneração média em 2018 foi de R$30 (R$43 em 2017). 
Programa de Remuneração Variável (ILP): A Empresa 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 Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária de 25 de abril de 2018, e regulamento aprovado em reunião do Con-
selho de Administração em 10 de maio de 2018. O Programa de concessões 
de ações, têm por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionistas 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 Empresa a ser pago em Units da controladora 
Energisa S.A., até o limite previsto de 6.437 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 modifi-
cam o target em função das faixas atingidas. O benefício visa atrair e reter pes-
soas chaves e premiá-los em função do seu desempenho, aliado às metas de 
desempenho da Empresa. 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 Empresa 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 ca-
rência 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 empresa. 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 6.437
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 equivalen-
te 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 Total Shareholder Return 
(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 Empresa, divulgadas acima, não há preço 
de exercício ou limite para exercício associados. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, foram reconhecidos R$40 decorrente do Plano de Outorga 
de Opção de Ações na demonstração do resultado.
9. IMOBILIZADO
Por natureza, os valores dos ativos imobilizados estão compostos da seguinte 
forma:

Taxa média de 
depreciação

(%)

Sal-
dos

2017
Adi-
ção

Trans-
ferên-

cias
Depre-
ciação

Sal-
dos

2018
EM SERVIÇO
Máquinas e equipa-
mentos 14,20% 99 - - - 99
Veículos 14,29% 125 - - - 125
Móveis e utensílios 6,25% 29 - - - 29
Total em Serviço 253 - - - 253
Depreciação
Máquinas e equipamentos (18) - - (14) (32)
Veículos (28) - - (18) (46)
Móveis e utensílios (4) - - (2) (6)
Total Depreciação (50) - - (34) (84)
Subtotal Imobilizado 203 - - (34) 169
EM CURSO - 31 - - 31
Total 203 31 - (34) 200

Taxa média de 
depreciação

(%)

Sal-
dos

2016
Adi-
ção

Trans-
ferên-

cias
Depre-
ciação

Sal-
dos

2017
EM SERVIÇO
Máquinas e equipamentos    14,20% 44 - 55 - 99
Veículos 14,29% 125 - - - 125
Móveis e utensílios 6,25% 29 - - - 29
Total em Serviço 198 - 55 - 253
Depreciação
Máquinas e equipamentos (10) - - (8) (18)
Veículos (10) - - (18) (28)
Móveis e utensílios (2) - - (2) (4)
Total Depreciação (22) - - (28) (50)
Subtotal Imobilizado 176 - 55 (28) 203
EM CURSO - 55 (55) - -
Total 176 55 - (28) 203
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10. INTANGÍVEL

Taxa média de 
amortização (%)

Saldos
2017 Adição Amortização

Saldos
2018

Em Serviço 20%
Software 164 - - 164
Amortização Acumulada (160) - (1) (161)
Subtotal 4 - (1) 3
Em Curso - - - -
Total 4 - (1) 3

Taxa média de 
amortização (%)

Saldos
2016 Adição Amortização

Saldos
2017

Em Serviço 20%
Software 163 1 - 164
Amortização Acumulada (158) - (2) (160)
Subtotal 5 1 (2) 4
Em Curso - - - -
Total 5 1 (2) 4

11. FORNECEDORES

2018 2017
Compra de energia elétrica (*) 81.720 70.574
CCEE 3.996 3.996
Fornecedores - Materiais e Serviços 208 130
Total - circulante 85.924 74.700
(*) Refere-se a aquisições de energia elétrica comercializada a consumidores 
livres. O prazo médio de liquidação desses passivos é de 25 dias. Esses com-
promissos estão garantidos por cartas de fiança.
12. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
O saldo dos empréstimos e financiamentos são demonstrados pelo valor líqui-
do dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado usando o método da taxa efetiva de juros. 
Empréstimos, Financiamentos e encargos de dívidas 2018 2017
Empréstimos e Financiamentos - Moeda nacional 40.527 32.926
Encargos de dívidas - moeda nacional 18 935
Marcação a mercado de dívidas 446 241
Total 40.991 34.102
Circulante 18 34.102
Não Circulante 40.973 -

A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encontradas no detalhamento abaixo:

Empresa / Operação
Total Encargos

Vencimento
Periodicidade
 Amortização

Taxa efetiva 
 de juros Garantias (*)2018 2017 Financeiros anuais

Energisa Comercializadora
ITAU BBA - 4131 ECOM Nº AGE923670 - 33.861 4,85% a.a. (Pré) jul/18 Final 21,98% A
SANTANDER - 4131 (1 e 2) 40.545 - 4,5883% a.a. (Pré) jun/20 Final 21,72% A
(+) Marcação à Mercado de Dívida (3) 446 241 - - - - -
Total em Moeda Nacional 40.991 34.102
Total Energisa Comercializadora 40.991 34.102
(*) A= Aval Energisa. (1) O contrato possui 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 Energisa S.A. O descumprimento desses níveis pode implicar em 
vencimento antecipado das dívidas (vide nota explicativa nº 20 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos). Em 31 de dezembro de 2018, as exi-
gências contratuais foram cumpridas. (2) Os contratos de financiamentos possuem proteção de swap cambial e instrumentos financeiros derivativos (vide nota 
explicativa nº 20 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos). (3) Estas operações estão sendo mensuradas 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” (vide nota explicativa nº 20 - Instrumentos 
financeiros e gerenciamento de riscos).O indicador utilizado para a atualização de empréstimos e financiamentos teve as seguintes variações percentuais no 
exercício:
Moeda/indicadores 2018 2017
US$ x R$ 17,13% 1,50%
Os financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus venci-
mentos assim programados: 

Total
2020 40.973
Total 40.973
A Empresa tem como prática contábil alocar o pagamento de juros na ativida-
de de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. Seguem as movimen-
tações ocorridas no exercício:

Descrição
Controladora

2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 34.102 34.930
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 40.000 -
Encargos de dívidas - juros, variação monetária e cambial 8.748 2.386
(-) Marcação Mercado Dívida 205 (1.328)
Pagamento de principal (38.876) -
Pagamento de juros (3.188) (1.886)
Saldos em 2018 e 2017 40.991 34.102
Circulante 18 34.102
Não circulante 40.973 -
13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2018 2017
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (1) 2.768 8.065
Encargos Sociais 96 30
Contribuições ao PIS e a COFINS 88 600
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher - IRRF 49 51
Outros 20 18
Total 3.021 8.764
Circulante 3.009 8.764
Não circulante 12 -
(1) Refere-se a ICMS próprio sobre comercialização de energia a consumi-
dores livres sediados no Estado do Rio de Janeiro e ICMS ST (substituição 
tributária) cobrado dos consumidores livres estabelecidos em outras UF´s, a 
ser recolhido pela Empresa para os Estados onde se localizam os estabele-
cimentos consumidores, conforme legislação. Em 2017 a Empresa aderiu ao 
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei nº 
13.496/2017 (MP 783/2017), com pagamento em 5 parcelas iguais e sucessi-
vas, correspondente a 5% do saldo devedor, corrigidos pela variação da Selic 
e optou por liquidar o saldo remanescente do débito no montante de R$43 com 
a utilização de prejuízos fiscais e/ou base negativa de contribuição social, ad-
quiridos da controladora Energisa S/A. A adesão ao programa gerou redução 
de multas e juros de R$22, registrado na rubrica de “Outras receitas financei-
ras” na demonstração do resultado do exercício. A Empresa deve manter os 
pagamentos regular dos impostos, contribuições e demais obrigações para 
garantir as condições do programa. A consolidação dos débitos será realizada 
pela Receita Federal do Brasil em até cinco anos. Segue demonstração dos 
valores incluídos no Programa: 

Principal Multas Juros Débito Atualizado em 2017
INSS 41 8 19 68
Total 41 8 19 68

Principal
Valor do débito 41
Atualização (juros + multas) 27
Total 68
Liquidação
Pagamento a vista (antecipações) - 5% (3)
Redução de multas e juros (outras receitas financeiras) (22)
Valor utilizado de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa
  de CSLL - adquiridos da controladora (43)
Total (68)
14. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
Perdas Possíveis: A Empresa possui processos de naturezas cíveis e ficais, 
em andamento cuja probabilidade de êxito foi estimada como possível pela 
Administração e pelos consultores jurídicos e, consequentemente não requer 
a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.

Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 3.279 473 3.752 3.633
Atualização Monetária 140 31 171 119
Saldos finais -2018 e 2017 3.419 504 3.923 3.752
O processo cível discute questões envolvendo indenização por dano moral 
e o processo fiscal sobre ICMS relativo a operações realizadas com energia 
elétrica sujeitas ao regime normal de tributação.
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado, é de R$5.119 
(R$5.119 em 2017) e está representado por 5.119 (5.119 em 2017) quotas com 
valor nominal de R$1,00. 15.2. Reserva de Capital: Em 31 de dezembro de 
2018 inclui o montante de R$40 referente ao Programa Remuneração Variável 
implementado de concessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo 
(ILP), vide nota explicativa nº 8. 15.3. Distribuição de lucros: O contrato so-
cial da Empresa prevê que a destinação do resultado do exercício seguirá as 
normas da lei das sociedades por ação.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 17.883 17.544
Absorção de prejuízos - (597)
Lucro líquido ajustado 17.883 16.947
Distribuição obrigatória de lucros 25% (4.471) (4.237)
Lucros adicionais propostos (13.412) (12.710)
Total dos lucros distribuídos (17.883) (16.947)
% sobre o lucro líquido ajustado 100% 100%
16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Receita operacional bruta 2018 2017
Venda de energia elétrica 1.030.065 828.263
Serviços prestados 1.119 1.032

Deduções à receita operacional
ICMS (382) (7.329)
PIS (16.929) (13.268)
Cofins (77.978) (61.116)
ISS (56) (51)

Total das deduções à receita operacional (95.345) (81.764)
Receita operacional líquida 935.839 747.531
17. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
Os custos e despesas operacionais especificados na demonstração do resul-
tado do exercício possuem as seguintes composições por natureza de gastos:

Natureza dos Gastos

Custos
com

Energia
Elétrica
Vendida

Despe-
sas com 
vendas

Des-
pesas

Gerais e 
Adminis-

trativas
Total

2018 2017
Energia Elétrica comprada 
 para revenda 911.003 - - 911.003 705.102
CCEE - - - - 3.831
Pessoal e administradores - 141 3.879 4.020 5.116
Benefícios pós-emprego 17 23 92 132 46
Incentivo a Longo prazo (ILP) - - 40 40 -
Material - - 16 16 8
Serviços de terceiro - 90 2.359 2.449 2.063
Depreciação e amortização - - 35 35 30
Provisão para perdas 
 esperadas de crédito de 
 liquidação duvidosa (PPECLD)            - 143 - 143 2.242
Outras - - 703 703 773

911.020 397 7.124 918.541 719.211

18. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2018 2017
Receita de aplicações financeiras 1.419 1.986
Juros Selic s/impostos a recuperar 81 162
Tributos S/receita financeira (108) (134)
Atualização financeira CCEE 1.787 -
Outras receitas financeiras 826 805
Total receita financeira 4.005 2.819
Encargos de dívidas - juros (2.190) (1.849)
Variação monetária e cambial (6.558) (537)
Marcação mercado de dívidas (204) 1.328
Marcação mercado derivativos 194 273
Instrumentos financeiros derivativos 5.587 (1.883)
Imposto sobre operações financeiras - IOF (5) -
Despesas Bancárias (2.351) (566)
Outras despesas financeiras (1.544) (1.125)
Total despesa financeira (7.071) (4.359)
Despesas financeiras líquidas (3.066) (1.540)
19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia: A 
Empresa opera no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) e firmou contra-
tos de compra e venda de energia bilateralmente com as contrapartes. Estas 
transações resultaram em ganho e perda com o excedente de energia para a 
Empresa, que foi reconhecido pelo seu valor justo. A realização do valor justo, 
por meio da liquidação física dos contratos de venda e compra de energia, no 
montante líquido de R$13.003, foi reconhecida no resultado no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, conforme demonstrado abaixo:

2018
Marcação a mercado dos contratos de vendas comercialização 
de energia 15.296
Marcação a mercado dos contratos de compras comercialização 
de energia (2.293)
Total 13.003
O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar 
substancialmente, uma vez que as marcações desses contratos foram feitas 
considerando a data-base 31 de dezembro de 2018. A Empresa reconhe-
ceu os efeitos tributários sobre o montante dos ganhos e perdas do ex-
cedente de energia de R$4.421, correspondente ao imposto de renda e 
contribuição social diferidos em contrapartida no passivo não circulante 
aplicando a alíquota combinada de 34%
20. LUCRO POR QUOTA
O lucro básico diluído por quota no valor de R$3,49 (R$3,43 em 2017) foi 
calculado com base no resultado do exercício e a respectiva quantidade de 
quotas.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 17.883 17.544
Média ponderada das quotas 5.119 5.119
Lucro básico e diluído por quota - R$ 3,49 3,43
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram definidos como a seguir: 
• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos e 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 - Premissas, para o ativo ou pas-
sivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e ní-
veis hierárquicos dos principais ativos e passivos de instrumentos financeiros:

Nível

2018 2017
Con-
tábil

Valor
justo

Con-
tábil

Valor
justo

Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 2 34.564 34.564 15.244 15.244
Clientes 2 105.331 105.331 101.725 101.725

139.895 139.895 116.969 116.969
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras no mercado 
aberto e recursos vinculados 2 10.655 10.655 29.907 29.907
Instrumentos financeiros derivativos 2 1.733 1.733 273 273
Instrumentos financeiros 
 derivativos - AVJ 2 15.296 15.296 - -

27.684 27.684 30.180 30.180

Nível

2018 2017
Contá-

bil
Valor
justo

Con-
tábil

Valor
justo

Passivos
Custo amortizado
Fornecedores 2 85.924 85.924 74.700 74.700
Empréstimos e Financiamentos 2 40.991 40.991 34.102 34.102

126.915 126.915 108.802 108.802
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 2 760 760 - -
Instrumentos financeiros 
 derivativos - AVJ 2 2.293 2.293 - -

3.053 3.053 - -
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi deter-
minado por meio de informações disponíveis no mercado e por metodologias 
apropriadas de avaliação. A Empresa tem como política o gerenciamento dos 
riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor 
justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior contro-
le de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de 
swap e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposi-
ção à variação do dólar além de adequação do custo das dívidas de acordo 
com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra varia-
ções cambiais adversas requerem monitoramento constante, de forma a pre-
servar a eficiência das suas estruturas. As operações vigentes são passíveis 
de reestruturação a qualquer tempo e podem ser objeto de operações comple-
mentares ou reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. 
Fair Value Option: A Empresa optou pela designação formal de novas opera-
ções de dívidas contratadas no segundo semestre de 2016, para as quais a 
Empresa possui instrumentos financeiros derivativos de proteção 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 determina-
dos 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 reconhe-
cidos no resultado da Empresa. Durante o exercício, o valor contábil das dívi-
das designadas como “Fair Value Option” foi impactado como perda em R$205 
e (R$1.328 em 2017) como ganho e reconhecido como resultado financeiro no 
mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era reconhe-
cido no resultado. • Administração financeira de risco: O Conselho de Admi-
nistração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do 
modelo de administração de risco da Empresa. Assim, fixou limites de atuação 
com montantes e indicadores preestabelecidos na “Política de Gestão de Ris-
cos decorrentes do Mercado Financeiro” (disponível na web site da Controla-
dora) e no regimento interno da diretoria da Empresa. A diretoria tem como 
prática reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de ris-
cos que envolvem a empresa. A política de gestão de risco visa identificar, 
analisar e monitorar riscos enfrentados, para estabelecer limites e mesmo che-
car a aderência aos mesmos. As políticas de gerenciamento de riscos e siste-
mas são revisadas regularmente, a fim de avaliar mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades. A Empresa conta com serviços de empresa espe-
cializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é 
procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indica-

dores macroeconômicos e seus impactos nos resultados. Este trabalho permi-
te definir estratégias de contratação e reposicionamento, visando menores 
riscos e melhor resultado financeiro. A política de gestão de riscos visa ainda: 
• Permitir transparência em relação à gestão de riscos, através de sua adequa-
da avaliação, mensuração e reporte pronto de eventuais exposições de risco 
contratuais; • Assegurar que a Empresa tenha a clara e integral compreensão 
de sua posição geral e seus riscos associados; • Assegurar que sistemas, 
pessoal e relatórios necessários sejam disponibilizados e implantados, a fim 
de permitir não só a correta gestão dos riscos, como também os devidos repor-
tes aos seus sócios, colaboradores e público externo; • Assegurar que os re-
tornos obtidos e almejados estejam alinhados com os riscos assumidos e com 
a estrutura de retorno da Empresa; • Limitar as perdas em potencial até certo 
valor, dentro das tolerâncias estabelecidas pelos sócios da empresa; • Promo-
ver a responsabilidade na execução das transações comerciais; • Estabelecer 
uma divisão de responsabilidades claramente definida; e • Promover a confor-
midade com as melhores práticas comerciais. Forma de avaliação de riscos: A 
avaliação de riscos é realizada de modo dinâmico, buscando constante evolu-
ção e alinhada ao planejamento estratégico da Empresa. Ela atua com o obje-
tivo de se obter a melhor relação entre os riscos assumidos e o retorno espe-
rado, definindo limites financeiros de exposição a risco para cada tipo de 
transação comercial realizada. Para a quantificação dos riscos nas operações 
comerciais, a Empresa utiliza métricas e indicadores como Valor em Risco 
(VaR), Intervalo Médio Real (ATR), testes de stress, liquidez dos produtos, 
dentre outros. As métricas de risco devem ser capazes de identificar mudan-
ças importantes no portfólio de contratos da Empresa dentro de período e in-
tervalo de confiança previamente definidos. Não há regras específicas para a 
determinação deste intervalo, e sua variação depende da aversão a risco de 
quem o adota. As métricas e controles de risco são revistas periodicamente, a 
fim de mantê-los em conformidade para a identificação e mitigação de riscos 
aos quais a Empresa está exposta na realização de seus negócios. Os riscos 
mais significativos são: Risco de liquidez: A Administração, através do fluxo 
de caixa projetado, programa suas obrigações que geram passivos financeiros 
ao fluxo de recebimentos de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos 
de forma a garantir o máximo possível à liquidez, para cumprir com suas obri-
gações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento das opera-
ções da empresa. O saldo do passivo financeiro - fornecedores no montante 
de R$85.924 (R$74.700 em 2017) tem seu prazo médio de liquidação em até 
25 dias. A cobertura de exposições na carteira da Empresa dependerá da liqui-
dez do mercado no momento em que tal decisão foi tomada. Para que a ges-
tão de tal risco seja realizada de modo a evitar esse tipo de exposição, consi-
dera-se o limite máximo de exposição em volume (MWh) para cada produto do 
portfólio, considerando sua liquidez no mercado para a compra ou venda, des-
de que não exerça impacto significativo no preço de mercado. Risco de sol-
vência: Tal risco ocorre em função do desequilíbrio entre ativos negociáveis e 
passivos exigíveis, além de descasamentos entre as datas de pagamentos e 
recebimentos que venham a afetar a disponibilidade do caixa da Empresa. A 
gestão do risco de solvência é realizada com base em reportes e projeções 
diários do fluxo de caixa da Empresa, visando a manutenção de uma reserva 
mínima, levando em consideração potenciais variações nas curvas de merca-
do, bem como eventuais retenções financeiras. A Empresa mantém níveis de 
liquidez adequados para garantir que possa cumprir com suas obrigações pre-
sentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgi-
rem. Riscos de contraparte: São riscos originados no relacionamento da Em-
presa com suas contrapartes. No caso de um vendedor não entregar energia, 
ou de um comprador não honrar seus compromissos com a Empresa, esta 
pode vir a perceber impactos financeiros. A utilização de uma classificação de 
crédito para as contrapartes é uma ferramenta importante no gerenciamento 
desse tipo de riscos, essa é baseada tanto em agências de crédito quanto em 
métricas desenvolvidas internamente, além da exigência de garantias de acor-
do com a classificação e capacidade de liquidez da contraparte. A Empresa 
restringe sua exposição a riscos de crédito associados aos bancos, efetuando 
seus aportes de recursos em instituições financeiras de primeira linha. Com 
relação às contrapartes, a Empresa restringe sua exposição a riscos de crédi-
to pela análise criteriosa, considerando o ambiente econômico atual e vínculo 
de liquidação no CCEE. Riscos legais e regulatórios: São riscos relacionados 
à criação ou mudança de regras e legislação vigentes no setor elétrico, poden-
do mesmo ser enquadrados como não gerenciáveis. A mitigação, porém, é 
possível, através do acompanhamento e antecipação de alterações, através 
de contatos profissionais, participação em grupos técnicos de entidades e as-
sociações, acompanhamento das notícias do setor e de sites de interesse, 
como os da ANEEL, MME, CCEE, EPE, entre outros, e entendimento de seus 
impactos nos negócios da Empresa. Riscos de operação do sistema: Riscos 
originados de alterações na política operativa do Sistema Interligado Nacional 
como, por exemplo, geração térmica fora da ordem de mérito, alterações de 
capacidades de intercâmbios entre subsistemas etc. Tais riscos podem resul-
tar em alterações de preços sensíveis ao negócio da Empresa. Sua mitigação 
é feita através do acompanhamento de dados operativos e reportes sobre as 
condições operativas definidas e praticadas pelo Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS), bem como via contato com os principais agentes do mer-
cado. Riscos operacionais: A capacidade da Empresa de atuar conforme ex-
pectativas de seus clientes, de reter e atrair novos clientes, de gerenciar 
devidamente seus processos, de sua infraestrutura tecnológica influi no negó-
cio da Empresa, e os riscos decorrentes de cada ponto listado devem ser co-
nhecidos, monitorados e mitigados pela Empresa. Riscos estratégicos: A ca-
pacidade da empresa de atuar em conformidade com seu perfil de risco e sua 
estratégia, de reagir à atuação da concorrência, da manutenção de sua ima-
gem, e ainda a própria definição da estratégia de negócio são fatores vitais ao 
negócio da Empresa, e devem ser conhecidos, monitorados e controlados por 
todos seus colaboradores conforme a área de atuação de cada um. Risco de 
crédito: A Administração avalia que os riscos das aplicações financeiras de 
suas disponibilidades são reduzidos, em função de não haver concentração e 
as operações serem realizadas com bancos de reconhecida solidez e percep-
ção de risco aderente à “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado 
Financeiro”. Os créditos com clientes, não trazem riscos, pois são garantidos 
por carta de fiança. Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: O em-
préstimo e financiamento em moeda estrangeira, apresentados na nota expli-
cativa nº 12, é composto de financiamentos obtidos junto ao Santander. A taxa 
de juros é definida por este agente, levando em conta os juros básicos, o prê-
mio de risco compatível com as empresas financiadas, suas garantias e o se-
tor no qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou dife-
rentes 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. A Empre-
sa está atenta às oportunidades para renovação destes instrumentos de pro-
teção, de forma a estruturar operações que representem a continuidade des-
tes mecanismos existentes de proteção, podendo, eventualmente, adotar 
outros mecanismos que conjuguem, de forma prudente, risco e custo. O resul-
tado da Empresa é suscetível a variações, em função dos efeitos da volatilida-
de da taxa de câmbio sobre as operações de vendas de opções vinculadas 
aos swaps 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-a-
mericano em 31 de dezembro de 2018 era de 14,35%, enquanto em 31 de 
dezembro de 2017 era de 11,95%. Do montante das dívidas bancárias e de 
emissões da Empresa, em 31 de dezembro de 2018, de R$40.991 (R$34.102 
em 2017), R$40.991 (R$34.102 em 2017), estão representados em dólares, 
conforme nota explicativa nº 12. As operações que possuem proteção cambial 
e os respectivos instrumentos financeiros utilizados estão detalhados abaixo. 
O empréstimo possui vencimento em junho de 2020, e custa de 4,5883% ao 
ano mais variação cambial. O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2018 apresenta no ativo circulante (R$273 em 2017), R$17.029 no ativo não 
circulante, R$760 no passivo circulante e R$2.293 no passivo não circulante a 
título de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos atrela-
dos 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 opera-
ções de hedge e não reflete a expectativa da Administração. A medida que os 
limitadores estabelecidos para as operações vigentes não forem ultrapassa-
dos, conforme abaixo descrito, deverá ocorrer a reversão dos lançamentos de 
marcação a mercado ora refletido nas demonstrações contábeis. 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 Empre-
sa possui proteção contra efeitos adversos sobre os financiamentos atrelados 
a variação cambial, conforme mencionados acima. Seguem os detalhes:

Operação
Notional

(USD)

Custo Financeiro 
(% a.a.)

Venci-
mento

Desig-
nação

Ponta
Ativa

Ponta
Passiva

Resolução 4131 
- Santander 10.459

VC + 
5,53% CDI + 1,35% 22/06/2020

Fair Value 
Option

De acordo com o CPC 40, apresen’tam-se abaixo os valores dos instrumentos 
financeiros derivativos da Empresa, cujos valores não foram contabilizados 
como “fair value hedge”, vigentes em 31 de dezembro de 2018:

Fair Value Option

Valor de 
 referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
Dívida designada 
 para “Fair Value
 Option” 40.000 32.000

Moeda Estrangeira 
- USD e LIBOR (40.973) (34.102)

40.000 32.000

Posição Ativa
Moeda Estrangeira 
- USD e LIBOR 40.973 34.102

 Swap Cambial Posição Passiva
 (Derivativo) Taxa de Juros CDI (40.000) (33.829)

Posição Líquida 
Swap 973 273
Posição Líquida 
Dívida + Swap (40.000) (33.829)

O valor justo dos derivativos efetuados em 31 de dezembro de 2018 foi apu-
rado com base nas cotações de mercado para contratos com condições simi-
lares. Suas variações estão diretamente associadas às variações dos saldos 
das dívidas relacionadas na nota explicativa nº 12 e ao bom desempenho 
dos mecanismos de proteção utilizados, descritos acima. A Empresa não tem 
por objetivo liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como 
possui 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 



Terça-feira, 26 de março de 2019Monitor Mercantil  n 17

11
ANOS

4
Energisa Comercializadora de Energia Ltda.

CNPJ nº 07.685.694/0001-97

resultados financeiros. A Marcação a Mercado (MM) das operações da Em-
presa 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 fórmula de Black & Scholes, destinada ao 
cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cál-
culos 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 BMF. Análise de Sensibilidade: A Empresa reali-
zou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos 
financeiros e derivativos estão expostos, conforme demonstrado: a) Variação 
cambial: Considerando a manutenção da exposição cambial de 31 de de-
zembro 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 
(Deterio-
ração de 

25%)

Cenário III 
(Deterio-
ração de 

50%)
Dívida Moeda Local - 
Taxa de Juros (40.000) (37.805) (47.500) (57.194)
Variação Dívida - 2.195 (7.500) (17.194)
Swap de Juros

Alta
US$

Posição Ativa
Instrumentos Financeiros 
Derivativos - Pré 40.973 38.778 48.473 58.167
Variação - Taxa de Juros - (2.195) 7.500 17.194
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros 
Derivativos - CDI (40.000) (40.000) (40.000) (40.000)
Variação - CDI + TJLP - 0,00 - -
Subtotal 973 (1.222) 8.473 18.167
Total Líquido (39.027) (39.027) (39.027) (39.027)
(*) 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 deterio-
ração 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 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 mes-
mas, 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$39.027, que serve para mostrar a efetividade da mitigação das 
variações cambiais adversas das dívidas existentes. Neste sentido, quanto 
maior a deterioração do câmbio (variável de risco considerada), maiores serão 
os resultados positivos dos swaps. Por outro lado, com os cenários de deterio-
ração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, o valor presente seria negativo 
de R$39.027 em ambos os casos. Variação das taxas de juros: Conside-
rando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados às 
taxas de juros de 31 de dezembro de 2018 seja mantido e que os respectivos 
indexadores anuais acumulados sejam (CDI = 6,42% ao ano) e caso ocorram 
oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, o resultado 
financeiro líquido seria impactado em:

Instrumentos

Expo-
sição

(R$ mil) Risco

Cenário I  
(Prová-
vel) (1)

Cenário II 
(Deterio-
ração de 

25%)

Cenário III 
(Deterio-
ração de 

50%)
Instrumentos
 financeiros ativos:
Aplicações financeiras no 
mercado aberto e recur-
sos vinculados 44.739 Alta CDI 2.908 3.635 4.362
Instrumentos
 financeiros passivos:
Swap (40.000) Alta CDI (2.600) (3.250) (3.900)
Subtotal (**) (40.000) (2.600) (3.250) (3.900)
Total - (Perdas) 4.739 308 385 462
(*) 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.
22. COBERTURA DE SEGUROS
A política de Seguros da Empresa baseia-se na contratação de seguros com 
coberturas bem dimensionadas, consideradas suficientes para cobrir prejuí-
zos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por re-
parações em que sejam civilmente responsáveis pelos danos involuntários, 
materiais e/ou corporais causados a terceiros decorrentes de suas operações, 
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da revisão das demons-
trações financeiras e, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos 
auditores independentes.As principais coberturas são:

Ramos
Data de 

Vencimento

Impor-
tância

Segurada

Prêmio
Anual

2018 2017
Frota - Danos Materiais, Corporais e 
Morais a Terceiros. 23/10/2019

Até 1.110/ 
veículo 2 1

Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*) 31/12/2019 58.861 12 15
Responsabilidade Civil de Administra-
dores e Diretores (D&O) 26/11/2019 50.000 12 7

26 23
(*) Importância Segurada relativa ao mês de dezembro/2018 e prêmio anu-
alizado.
23. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Plano de suplementação de aposentadoria e pensões: A Empresa é pa-
trocinadora de plano de benefícios previdenciários aos seus empregados, na 
modalidade de contribuição definida. No exercício de 2018, as despesas de 
patrocínio do plano foram da ordem de R$117 (R$61 em 2017). Prêmio apo-
sentadoria: A Empresa 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 re-
ferido 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 
- aposentadoria requerida. A seguir está demonstrada a posição atuarial dos 
passivos reconhecidos no balanço. O ativo atuarial (plano com superávit) não 
é registrado:

2018 2017
Valor presente das obrigações atuariais 62 62
Valor justo dos ativos do plano 1 -
Passivo (Ativo) atuarial líquido 63 62
Circulante 31 40
Não Circulante 32 22
Conciliação do valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2018:

2018 2017
Valor das obrigações no início do ano 62 65
Custo do serviço corrente bruto 34 53
Juros sobre obrigação atuarial 6 8
(Ganhos)/Perda atuarial sobre a obrigação atuarial (39) (64)
Valor das obrigações calculadas no final do ano 63 62

A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:
2018 2017

Passivo atuarial líquido no início do ano 62 65
Despesa reconhecida no resultado do ano anterior 40 61
Outros resultados abrangentes (39) (64)
Passivo atuarial líquido no final do ano 63 62
Demonstração das despesas para o exercício de 2019, segundo critérios do 
CPC 33:

2019
Custo do serviço corrente 24
Custo dos juros 6
Despesas previstas para o próximo exercício 30
Plano de saúde: A Empresa tem política própria de reembolso de despesas 
médicas a seus funcionários a razão de 60% do custo efetivo. O desligamento 
e ou aposentadoria dos empregados automaticamente cessa esse benefício. 
No exercício de 2018 as despesas com o plano de saúde foram de R$252 
(R$114 em 2017). Inclui R$33 referente a cálculo atuarial do plano de benefí-
cio pós emprego.

2018
Custo do serviço corrente bruto (com juros) 33
Juros sobre obrigação atuarial 9
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial 186
Valor das obrigações calculadas no final do ano 228
Circulante 32
Não circulante 196
Demonstração das despesas para os exercícios de 2019, segundo critérios do 
CPC33 (IAS 19):

2019
Custo do serviço corrente (com juros) 11
Juros sobre as obrigações atuariais 21
Valor das obrigações calculadas no final do ano 32
24. COMPROMISSOS
A Empresa possui os seguintes compromissos relacionados a contratos de 
longo prazo com a venda de energia:

Contrato de venda energia
Vigência 2019 2020 2021 2022 Após 2022

2019 a 2029 802.663 386.349 178.445 51.092 25.719
A Empresa possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com 
a compra de energia para revenda, como segue:

Contrato de compra energia
Vigência 2019 2020 2021 2022 Após 2022

2019 a 2029 799.234 366.407 175.476 48.391 22.535
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 2018 e foram homologados pela ANEEL.
25. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA
Durante os exercícios de 2018 e 2017 as demonstrações financeiras da Em-
presa não foram impactadas por transações não caixa relevantes.

Aos Quotistas e Administradores da Energisa Comercializadora de Energia 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financei-
ras da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Empresa”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Energisa Comercializadora de Energia 
Ltda. 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 Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião: 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 demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa 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 acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: De-
monstração 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 Empresa, e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras da Empresa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do 
valor adicionado 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 con-
junto. Outras informações que acompanham as demonstrações financei-
ras e o relatório do auditor: A Administração da Empresa 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 auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e o Balanço Social e, ao fazê-lo, conside-
rar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes com as de-
monstrações 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. Responsabilidade da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emiti-
das 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 Empresa 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des  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 relevan-
tes 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 internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-

mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 con-
troles internos da Empresa; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções 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 Empresa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional; • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 22 de 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

DIRETORIA EXECUTIVA

Maurício Perez Botelho - Administrador
Alexandre Nogueira Ferreira - Administrador

Geraldo César Mota - Administrador
Alessandra Genu Dutra Amaral - Administrador

Vicente Côrtes de Carvalho - Contador - CRC-MG 042.523/O-7

Financeiro

Nike é multada em 12,5 milhões de euros
Comissão 
Europeia 
acusa restrição 
aos clubes e 
federações

A Nike - famosa marca 
norte-americana de calça-
dos, equipamentos espor-
tivos, roupas, e acessórios 
- recebeu da Comissão Eu-
ropeia uma multa em 12,5 
milhões de euros, acusada de 
proibir clubes e federações 
de futebol, como Barcelona, 
Manchester United, Juven-
tus, Inter de Milão, Roma e a
Federação Francesa de Fu-
tebol, de comercializar seus 
produtos fora dos respecti-
vos países.

A comissão concluiu que 
há 13 anos a Nike aplicava 
as práticas ilegais. Esta é a 
segunda multa no mesmo 
mês envolvendo uma marca 
mundial. No dia 20 de mar-

ço, a Comissão Europeia 
multou o Google em 1,49 
bilhão de euros por violar as 
regras antitruste (formação 
de cartéis, trustes e combina-
ções) da União Europeia.

 “A Nike impediu que 
muitos de seus licenciados 
vendessem esses produtos 
em um país diferente. A de-
cisão de hoje garante que 
os envolvidos, assim como 
os consumidores, possam 
aproveitar ao máximo um 
dos principais benefícios 
do mercado único: a capa-
cidade de comprar em toda 
a Europa”, disse a comis-
sária Margrethe Vestager, 
encarregada da política de 
competição.

Conforme noticiado pela 
agência Brasil, a lista de pro-
dutos é extensa e diversifica-
da: canecas, malas, lençóis, 
papel de carta, brinquedos. 
Todos têm um ou mais logo-
tipos ou imagens protegidas 
por direitos de proprieda-
de intelectual (DPIs), como 
marcas comerciais ou direi-
tos autorais.

De acordo com a Comis-
são Europeia, o principal ne-
gócio da Nike é o design e a 
venda de calçados esportivos 
e vestuário, inclusive para 
clubes e federações de fute-
bol, que geralmente apresen-
tam marcas registradas.

Em junho de 2017, a co-
missão abriu uma investiga-
ção antitruste sobre certas 
práticas de licenciamento 
e distribuição da Nike para 
avaliar se ela restringia ile-
galmente os comerciantes 
de vender mercadorias li-
cenciadas transfronteiriças e 
on-line dentro do Mercado 
Único da UE. A investigação 
concluiu que os acordos de 
distribuição e licenciamento 
não exclusivos da Nike vio-
lavam as regras de concor-
rência da UE.

Caso Google

No caso do Google, a 
multa de 1,49 bilhão de eu-
ros, foi por impedimento de 
anúncios de concorrentes e 
de transgredir a lei antitruste 

do bloco europeu. Segundo 
a Comissão, a “má condu-
ta durou mais de 10 anos e 
negou a outras empresas a 
possibilidade de competir”. 
Além disso, as práticas do 
Google cobriam mais da me-
tade do mercado por volume 
de negócios durante a maior 
parte do período.

O Google foi acusado de 
abusar de seu domínio de 
mercado ao impor uma sé-
rie de cláusulas restritivas 
em contratos com sites de
terceiros que impediam que 
seus rivais colocassem seus 
anúncios de busca nesses si-
tes. “O Google consolidou 
seu domínio em anúncios 
de busca online e protegeu-
se da pressão competitiva ao 
impor restrições contratuais 
anticompetitivas a sites de
terceiros, o que é ilegal se-
gundo as regras antitruste da 
União Europeia”, explicou a 
comissária Margrethe Vesta-
ger, encarregada da política 
de concorrência.

Prudential do Brasil fecha 2018 
com R$ 2,1 bilhões em prêmios 

A Prudential do Brasil Se-
guros de Vida S.A. registrou 
aumento de 23% no valor 
dos prêmios de seguros de 
vida individual emitidos, em 
comparação ao ano de 2017, 
atingindo o montante de R$ 
2,1 bilhões. Além disso, o 
lucro líquido da companhia 
antes dos impostos, em 2018, 
somou R$ 136 milhões, su-
perior em 3% ao de 2017, 
com R$ 131 milhões.

Comparado ao ano de 2017, 
a Prudential do Brasil também 
obteve aumento de 25% no ca-
pital segurado de seus clientes, 
somando valores que chegam 
a R$ 341 bilhões. Já as reser-
vas técnicas atingiram, apro-
ximadamente, R$ 4,2 bilhões 
no ano de 2018. Além disso, a 
Prudential do Brasil apresen-
tou uma suficiência de capi-
tal, em 2018, de 928 milhões, 
35% superior a 2017 que era 
de R$ 685 milhões. Já a liqui-
dez em relação ao capital de 
risco, em 2018, foi de R$ 479 
milhões, 276% superior ao de 
2017, quando registrou R$ 
173 milhões.

A seguradora encerrou 
o ano com mais de 430 mil 

apólices de seguro de vida in-
dividual em vigor. Já as apli-
cações financeiras, no mes-
mo período, foram da ordem 
de R$ 4,7 bilhões, investidas 
exclusivamente no Brasil Os 
dados dos resultados da com-
panhia são aferidos com base 
nas práticas contábeis bra-
sileiras Brazilian Generally 
Accepted Accounting Princi-
ples (BRGAAP).

Segundo a CEO da Pru-
dential do Brasil, Thereza 
Moreno, os resultados do 
balanço financeiro anual re-
forçam, ainda mais, toda a 
solidez, credibilidade e con-
fiança que a seguradora pos-
sui no mercado e na relação 
com os clientes. “O ano de 
2018 foi especial, celebra-
mos 20 anos de atuação com 
um histórico de conquistas e 
evoluções constantes. Fecha-
mos importantes parcerias 
comerciais com as corretoras 
de grandes empresas como 
Itaú, BTG Pactual e Segasp, 
permanecemos evoluindo 
com o canal de franquia e 
reforçando a nossa nova ope-
ração de vida em grupo” des-
tacou a executiva. 
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COMPANHIA INDUSTRIAL ODEON
CNPJ/MF nº 33.270.034/0001-55

Balanço Patrimonial - Em R$
Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2018. A Diretoria.

2018 2017
ATIVO 6.333 7.308
Ativo Circulante 2.391 2.786
Disponível 171 570
Caixa Geral 4 4
Bancos conta Movimento 1 1
Aplicação Financeira Liquidez Imediata 165 565
Contas a Receber: Clientes - Aluguéis 30 22
Créditos de Empregados: Empréstimos a Empregados 5 -
Estoques 2.064 2.064
Terrenos em Búzios 22 22
Imóveis 2.042 2.042
Outros Créditos 122 131
Adiantamento a Terceiros 89 87
Tributos a Recuperar 33 43
Ativo Não-Circulante 3.942 4.522
Ativo Realizável a Longo Prazo 280 280
Processos Judiciais 280 280
Depósitos Judiciais s/ Processos 106 106
Cobrança em Atraso/Judicial 173 173
Investimentos: Participação em Coligadas 3.641 4.219
Imobilizado 22 24
Imobilizados - Custo 75 75
Depreciação Acumulada (53) (51)
Intangível - -
Intangível - Custo 17 17
Amortização Acumulada (17) (17)

2018 2017
PASSIVO 6.333 7.308
Passivo Circulante 45 37
Impostos e Contribuições a Recolher 23 19
Contas a Pagar 15 12
Provisões de Férias e 13º Salário 4 4
Dividendos e Participações a Pagar 3 3
Passivo Não-Circulante: Receitas Diferidas 208 208
Patrimônio Líquido 6.080 7.063
Capital Social Subscrito 6.650 6.650
Reserva Legal - 392
Lucro/Prejuízo do Período (570) 22

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$
1. Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2018 2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (982) (685)
Ajustes
Depreciação e Amortização 2 2
Resultado de Equivalência patrimonial (578) (368)
Aumento/Redução de Contas a Receber 8 (14)
Aumento/Redução de Outras Contas do Ativo (403) (589)
Aumento/Redução de Fornecedores/Empregados/
 Administradores 3 (256)
Aumento/Redução de Impostos e Contribuições 4 (12)
Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo (940) (698)
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional (2.885) (2.621)
2. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos - (267)
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade
 de Financiamento - (267)
3. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - -
4. Caixa Gerado ou Consumido: (=)Variação no Disponível
 (1+2+3) (2.885) (2.887)
5. Saldo do Disponível no Início do Exercício 7.332 10.220
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5) 4.447 7.332

Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$
2018 2017

Venda de Terrenos - 49
Renda de Aluguéis 290 301
Receita Operacional Bruta 290 350
Pis (2) (2)
Cofins (9) (10)
Deduções da Receita Bruta (11) (13)
Receita Operacional Líquida 279 337
Lucro Bruto 279 337
Despesas com Vendas - (1)
Despesas Gerais e Administrativas (676) (683)
Despesas/Receitas Financeiras 21 82
Outras Receitas/Despesas Operacionais (578) (375)
Despesas Operacionais (1.234) (977)
Lucro Operacional (954) (640)
Lucro Antes do IRPJ e CSLL (954) (640)
Provisão CSLL (10) (17)
Provisão IRPJ (17) (29)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (982) (685)
Lucro/Prejuízo por Ação (0,33) (0,23)
Valor Patrimonial da Ação 2,03 2,35
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 - Em R$

Capital 
Reali-
zado

Reservas 
de Lucros

Lucros ou  
Prejuízos 

AcumuladosHistórico Reserva Legal Total
Saldo em 31.12.2017 6.650 392 22 7.063
Lucro/Prejuízo Líquido
 do Exercício - - (983) (983)
Proposta de Destinação do Lucro:
Transferências para reservas:  
Reserva Legal        - (392) 392 -
Saldo em 31.12.2018 6.650 - (570) 6.080

Notas Explicativas à Demonstrações Contábeis de Dezembro 2018
1) Companhia Industrial Odeon tem por objeto social a administração de bens
próprios e participação em outras sociedades. 2) As principais práticas contábeis
adotadas pela sociedade são: a) Os estoques são avaliados pelo custo específico de
aquisição; b) A depreciação é calculada pelo método linear, pelas taxas permitidas
pela legislação tributária; c) A provisão de férias e de 13 º salário contemplam as
importâncias devidas aos funcionários e os encargos sociais vencidos na data
do balanço. 3) A participação em Coligadas/Controladas refere-se à participação
acionária de 99,99% na empresa São Bento Apicu Empreendimentos & 
Participações Ltda., CNPJ 33.270.026/0001-09 representados por 4.499.934

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima.
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio-Diretor

Adenilson Salotto de Almeida-Contador CRC/RJ 081.865/O-4 CPF 
016.967.057-03.

Quotas de capital social, cujo Patrimônio Líquido encontra-se assim representado: 
São Bento Apicu Empreendimentos & Participações Ltda.- 31/12/2018: 
Capital Social: 4.500.000,00. Patrimônio Líquido: 3.640.520,54. 4) O Capital Social 

totalmente integralizado é de R$6.650.000,00; sendo representado por 3.000.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 

ROCHA MIRANDA FILHOS S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 33.131.996/0001-23 

Balanço Patrimonial - Em R$

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de Dezembro de 2018

Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2018 - Em R$

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. RJ, 31/12/2018
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio - Diretor;

Adenilson Salotto de Almeida
Contador - CRC/RJ 081.865/O-4 CPF 016.967.057-03

2018 2017
Receita Operacional Bruta: Renda de Aluguéis 577 589
Pis (4) (4)
Cofins (17) (18)
Deduções da Receita Bruta (21) (21)
Receita Operacional Liquida 556 567
Lucro Bruto 556 567
Despesas Gerais e Administrativas (754) (865)
Despesas/Receitas Financeiras (242) (10)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (394) (277)
Despesas Operacionais (1.389) (1.153)
Lucro Operacional (833) (585)
Lucro antes do IRPJ e CSLL (833) (585)
Provisao CSLL (25) (32)
Provisao IRPJ (45) (65)
Lucro (Prejuízo) Liquido do Exercício (903) (683)
Lucro (Prejuízo) por Ação (1,52) (1,15)
Valor Patrimonial da Ação 15,08 16,74

2018 2017
ATIVO 10.097 10.677
Ativo Circulante 7.396 7.579
Disponível 1.436 1.572
Caixa Geral 24 24
Bancos conta Movimento 27 1
Aplicação Financeira Liquidez Imediata 1.385 1.548
Contas a Receber 5 49
Clientes - Aluguéis 5 49
Estoques 5.925 5.925
Imóveis a Comercializar 5.921 5.921
Terrenos em Búzios 4 4
Outros Créditos 30 29
Adiantamento a Terceiros 28 27
Empréstimos a Empregados 3 1
Despesas Antecipadas: Despesas antecipadas - 5
Ativo Não-Circulante 2.701 3.098
Ativo Realizável a Longo Prazo 259 259
Depósitos Judiciais s/ Processos 259 259
Investimentos 2.432 2.825
Participação em Coligadas 2.432 2.825
Imobilizado 9 13
Imobilizados - Custo 166 165
Depreciação Acumulada (157) (151)
Intangível: Intangível - Custo 12 12

Amortização Acumulada (12) (11)

2018 2017
Passivo 10.097 10.677
Passivo Circulante 43 30
Impostos e Contribuições a Recolher 28 27
Contas a Pagar 3  -
Adiantamento de Clientes 11  -
Provisões de Férias e 13º Salário 1 3
Passivo Não-Circulante 1.875 1.565
Crédito com Acionistas/Coligadas 1.875 1.565
Patrimônio Liquido 8.178 9.082
Capital Social 9.400 9.400
Reserva Legal - 311
Lucro/Prejuízo do Período (1.222) (628)

1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2018 2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (903) (683)
Ajustes: Depreciação e Amortização 6 6

Resultado de Equivalência patrimonial (393) (279)
Aumento/Redução de Contas a Receber (44) (2)
Aumento/Redução de Outras Contas do Ativo (138) (420)
Redução/Aumento de Fornecedores/Empregados/Administradores    1 (1)
Redução/Aumento de Impostos e Contribuicoes 1 (9)
Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo (893) (668)
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional (2.363) (2.055)

2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento - -
Pagamento de Dividendos - (264)
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento - (264)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - -
Concessão de Mútuo a Coligadas/Controladas 311 150
Recebimento de Dividendos - (100)
Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados 2 -
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento 312 50
4 - Caixa Gerado ou Consumido -
(=)Variação no Disponível (1+2+3) (2.051) (2.270)
5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício 6.502 8.771
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5) 4.451 6.502

1. Rocha Miranda Filhos S.A. Administração e Participações tem por objeto
social a administração de bens próprios e participação em outras socieda-
des. 2. As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são: a) Os
estoques são avaliados pelo custo específico de aquisição; b) A depreciação
é calculada pelo método linear, pelas taxas permitidas pela legislação tributá-
ria; c) A provisão de férias e de 13º salário contemplam as importâncias devi-
das aos funcionários e os encargos sociais vencidos na data do balanço. 3. A 
participação em Coligadas/Controladas refere-se à participação acionária de
40% na Companhia Industrial Odeon, CNPJ 33.270.034/0001-55 represen-
tados por 1.200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo

Histórico
Capital

Realizado

Reserva  
de Lucros Lucros ou 

Prejuízos
Acumulados Total

Reserva
Legal

Saldo em 31.12.2017 9.400 311 (628) 9.082
Prejuízo Acumulado - - (904) (904)
Proposta da Administração
 de Destinação do Lucro: - - - -
Reserva Legal - (311) 311 -
Saldo em 31.12.2018 9.400 - (1.222) 8.178

Patrimônio Líquido encontra-se assim representado: Cia Industial Odeon 
31/12/2018: Capital Social: 6.650.000,00; Patrimônio Líquido: 6.080.066,12; 
4) O Capital Social totalmente integralizado é de R$9.400.000,00; sendo re-
presentado por 542.440 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2018. A Diretoria. Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$

Presidente da Cedae não fala sobre demissões no debate da Alerj 
Ao ser questionado pela 

deputada Lucinha (PSDB) 
se as 54 demissões na Com-
panhia de Águas e Esgotos 
(Cedae) ocorreram motiva-
das por brigas e indicações 
políticas dentro da compa-
nhia, o presidente da em-
prea de saneamento, Helio 

Cabral, preferiu se manter 
em silêncio na audiência 
pública realizada nesta se-
gunda-feira na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), 
Lucinha é vice-presidente 
da Comissão de Sanea-
mento Ambiental da Alerj 
e convidou Helio Cabral a 

prestar esclarecimentos so-
bre as dispensas.

“A água é um bem es-
sencial à vida. Em breve 
tempo, ainda na primeira 
metade deste século, será 
a maior riqueza do plane-
ta. Um bem tão estratégico 
deve ficar sob a governança 

do Poder Público, de modo 
que sua gestão, submetida 
a mecanismos de controle 
social, oriente-se, não pela 
perspectiva da acumulação 
capitalista, mas segundo o 
interesse público e a mis-
são social do Estado de 
promover saúde e bem es-

tar a todas as pessoas, sem 
exceção ou discriminação” 
alertou o engenheiro e pre-
sidente da Federação In-
terestadual de Sindicatos 
de Engenheiros (Fisenge), 
Clovis Nascimento.

A justificativa da empresa 
é que o Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT) prevê a dis-
pensa de 1% do quadro fun-
cional sem justificativa. No 
entanto, segundo a advogada 
e assessora jurídica da Fisen-
ge e do Senge-RJ, Daniele 
Gabrich, todo ato adminis-
trativo deve ser motivado.tir 
seus mandatos.




