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PAC soma R$ 135 bilhões em obras paralisadas
Em 2014 estudo já 
apontava que  
58% dos projetos  
de saneamento 
estavam parados

As cerca de 4,7 mil obras para-
das do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) equivalem a 
R$ 135 bilhões de investimentos, 

segundo levantamento apresentado 
nesta quarta-feira pela Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção 
(CBIC). Desse total, aproximada-
mente 65 bilhões já foram executa-
dos. De acordo com estimativa da 
entidade, a retomada dos empreen-
dimentos pode ajudar a gerar 500 
mil postos de trabalho.

O estudo “Obras Paralisadas do 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC)” foi encomendado 
pela CBIC à empresa Brain - Bu-
reau de Inteligência Corporativa, 
em correalização com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus-

trial (Senai Nacional). Os dados 
foram divulgados durante o semi-
nário “Paralisação e Retomada de 
Obras de Infraestrutura no Brasil”, 
em Brasília.

Outra frente que encara sérios 
obstáculos é o programa Minha 
Casa Minha Vida. Nesta quarta-
feira a Confederação Nacional dos 
Municípios pediu ao governo fede-
ral o destravamento de obras e con-
tratos do programa Minha Casa, 
Minha Vida. O pedido foi feito pelo 
presidente da entidade, Glademir 
Aroldi, ao ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Canuto, 

em debate, nesta quarta-feira, em 
evento da Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios, que reúne 
prefeitos de todo o país na capital 
durante esta semana.

Existem 17,4 mil contratos assi-
nados do programa e sem obra em 
execução. O ministro Canuto re-
velou os trabalhos não acontecem 
porque o dinheiro não é liberado. 
Em relação ao saneamento a CNM 
lamenta que os indicadores “são 
muito ruins”. 

Para aprofundar a análise, a 
Brain separou amostragem de mil 
empreendimentos diversos de in-

fraestrutura (equivalentes a R$ 25 
milhões em investimentos paralisa-
dos) entre as 4.669 identificadas. O 
estudo mostra que 39,8% das obras 
estão na região Nordeste e 24,3%, 
no Sudeste; 35,2% dos investimen-
tos (R$ 8,8 milhões) estão no Su-
deste e 23,2%, no Nordeste (R$ 5,8 
milhões).

A saúde é outra área gravemente 
afetada pelos empreendimentos in-
terrompidos no país. Ao todo, 1,7 
mil novas unidades básicas de saú-
de (UBS) aguardam conclusão há 
até quatro anos. Elas representam 
36% do total de obras paralisadas.

FMI vê aumento de problemas nos bancos
Nos Estados Unidos, a relação 

entre a dívida das empresas e o PIB 
está em níveis sem precedentes. Em 
vários países europeus, os bancos 
estão sobrecarregados com títulos 
públicos. Na China, a lucratividade 
dos bancos está em declínio, e os 
níveis de capital se mantêm baixos 
nas financeiras de pequeno e médio 
porte.

Este é o quadro das vulnerabi-
lidades nas economias avançadas 
e mercados emergentes exposto 
pelo Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), segundo o mais recente 
Global Financial Stability Report. 
“Ainda não são motivo de alarme, 
mas se continuarem a se acumular, 
sobretudo em meio a condições fi-
nanceiras ainda brandas, poderão 
amplificar os choques na economia 
mundial, aumentando as chances de 
uma grave retração econômica da-
qui a alguns anos”, avisam os pes-
quisadores Tobias Adrian e Fabio 
Natalucci.

No momento em que a economia 
está em desaceleração, a fragilidade 
financeira impõe uma dificuldade 
extra para os governos. Se os ban-
cos centrais adotarem uma política 
monetária mais frouxa, podem evi-
tar a deterioração da economia. Mas 
as vulnerabilidades continuarão a 
se acumular, e as chances de uma 
queda acentuada do crescimento 
econômico em algum ponto mais 
adiante serão maiores, explicam os 
pesquisadores do FMI.

Tobias Adrian, conselheiro fi-
nanceiro e diretor do Departamen-
to de Mercados Monetários e de 
Capitais, e Fabio Natalucci, sub-
diretor do Departamento, apontam 
uma boa notícia: os riscos de curto 
prazo para a estabilidade financeira 
mundial ainda são baixos para os 
padrões históricos, embora sejam 
ligeiramente maiores do que os 
apontados no Global Financial Sta-
bility Report de outubro de 2018. 
No médio prazo, porém, os riscos 
permanecem elevados.

Eles listam algumas vulnerabili-
dades mais graves. Nas economias 
avançadas, além de a dívida au-
mentar, a qualidade dos devedores 
se deteriorou. O estoque de títulos 
com classificação BBB (o nível 
mais baixo do grau de investimen-
to) quadruplicou, e o estoque de 

créditos de grau especulativo qua-
se dobrou nos Estados Unidos e na 
área do euro desde a crise.

Na área do euro, uma elevação 
acentuada dos rendimentos dos tí-
tulos acarretaria “perdas significa-
tivas” para os bancos detentores de 
grandes volumes de dívida pública. 
As companhias seguradoras tam-
bém poderiam enfrentar perdas.

“Em algumas circunstâncias, pa-
íses com economias fortes e infla-
ção na meta ou acima dela também 
podem estudar a possibilidade de 
usar a política monetária para ‘ir 
contra a corrente’. Com a combi-
nação certa de políticas, os países 
podem manter suas economias em 
movimento enquanto também li-
mitam os riscos para a estabilidade 
financeira”, acreditam Adrian e Na-
talucci. (Página 3)

Prejuízo do comércio do Rio com 
temporais já supera R$ 258 milhões

Levantamento do Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Análises 
(IFec/RJ) aponta que 76% dos es-
tabelecimentos comerciais foram 
prejudicados pela forte chuva que 
começou na última segunda-feira, 
com prejuízo estimado de cerca de 
R$ 182,8 milhões. Somados aos 76 
milhões do temporal de fevereiro o 
total alcança R$ 258 milões. 

No comparativo com a tempesta-
de do dia 6 de fevereiro, o percen-
tual de negócios afetados aumentou 
11 pontos percentuais e o prejuízo 
estimado subiu 138%. Vale desta-
car que nesta pesquisa o número de 
bairros analisados foi ampliado e, 
consequentemente, a quantidade de 
empresários pesquisados aumen-
tou. 

Para 51,4% dos empresários con-
sultados, o estabelecimento foi afe-
tado pela falta de funcionários que 
não conseguiram chegar ao local 
de trabalho. Já em 28,9% dos locais 
houve dano por conta de alagamen-
to do estabelecimento ou depósito. 
Para 16,9% as avarias na estrutura 
física atingiram os negócios. Em 

14,1% dos estabelecimentos o ca-
minhão com mercadorias não che-
gou. Entre aqueles que afirmaram 
ter sido afetados, 64,1% tiveram 
perda ou queda no faturamento.

A maioria dos entrevistados de-
morará de um mês (54,9%) até três 
meses (20,4%) para recuperar o 
prejuízo. Entre os estabelecimentos 
afetados, a grande maioria (64,1%) 
já havia tido prejuízo com as chu-
vas do dia 6 de fevereiro. Desse 
total, 56% dos empresários afirma-
ram ter perdas maiores no temporal 
do dia 8 de abril e 33% informaram 
ter tido prejuízo igual nas duas tem-
pestades. 

Foram consultados 354 estabele-
cimentos comerciais dos seguintes 
bairros: Alto da Boa Vista, Barra/
Barrinha, Rocinha, Jardim Botâni-
co, Copacabana, Barra/RioCentro, 
Vidigal, Recreio dos Bandeirantes, 
Urca, Sepetiba, Campo Grande, 
Grota Funda, Guaratiba e Jacare-
paguá/Cidade de Deus, que tiveram 
maior índice pluviométrico no dia 
8, de acordo com medições do Sis-
tema Alerta Rio.

Amaral é  
removido da 
Embaixada  
nos EUA

O embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Sérgio Amaral, 
foi removido do cargo, em por-
taria publicada nesta quarta-
feira, no Diário Oficial da União 
(DOU). O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, assi-
na a remoção. Não há informa-
ções sobre o nome do substituto. 
É a primeira mudança de postos 
no exterior anunciadas pelo go-
verno federal.

No mês passado, durante a 
visita do presidente Jair Bol-
sonaro a Washington (Estados 
Unidos), Sérgio Amaral o re-
cepcionou na viagem. Bolso-
naro indicou, em mais de uma 
ocasião, que pretendia substi-
tuir os embaixadores em locais 
estratégicos para o governo 
brasileiro.

Termina prazo para  
pedir isenção no Enem

Terminou nesta quarta-feira o 
prazo para pedir a isenção da taxa 
de inscrição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2019. A 
taxa de inscrição deste ano é R$ 
85. O prazo para pedir a isenção 
da taxa começou no último dia 1º.

Puderam solicitar a isenção 
da taxa os estudantes que estão 
cursando a última série do ensi-
no médio, em 2019, em escola 
da rede pública; aqueles que cur-
saram todo o ensino médio em 
escola da rede pública ou como 
bolsista integral na rede privada, 

com renda, por pessoa, igual ou 
menor que um salário mínimo e 
meio, o que, em valores de 2019, 
equivale a R$ 1.497.

Ficaram também isentos os 
participantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômi-
ca, ou seja, membros de família 
de baixa renda com Número de 
Identificação Social (NIS), único 
e válido, com renda familiar por 
pessoa de até meio salário míni-
mo (R$ 499), ou renda familiar 
mensal de até três salários míni-
mos (R$ 2.994).

MPF move ação para obrigar  
ANM a inspecionar barragens

O Ministério Público Federal 
(MPF) ajuizou ação civil pública 
para que a Agência Nacional de 
Mineração (ANM) seja obrigada a 
inspecionar todas as barragens de 
mineração no país, consideradas 
inseguras ou com segurança incon-
clusiva. Também devem ser fisca-
lizadas as estruturas consideradas 
seguras, mas que tenha Dano Po-
tencial Associado (DPA) alto, isto 
é, aquelas que causariam grande 
impacto em caso de ruptura.

De acordo com o MPF, as inspeções 
devem considerar os critérios mais 
recentes de segurança estabelecidos 
pela Resolução nº 4/2019 da ANM, 
publicada em 18 de fevereiro, após a 
tragédia em Brumadinho (MG), ocor-
rida em 25 de janeiro, quando o rom-
pimento de uma barragem da minera-

dora Vale deixou mais de 200 mortos 
e provocou estragos socioambientais. 
Desde então, revisões das condições de 
segurança em diversas estruturas têm 
levado a evacuações em diversas cida-
des mineiras.

Conforme a ação, as estruturas 
inseguras ou com segurança in-
conclusiva, localizadas em Minas 
Gerais, deveriam começar a ser 
inspecionadas em até 30 dias, com 
prazo para conclusão de relatório 
em 180 dias. Nas barragens com o 
DPA alto, situadas em municípios 
mineiros, a inspeção se iniciaria 
em até 90 dias e concluída em 240 
dias. Em relação aos demais esta-
dos, a solicitação é para que todas 
as fiscalizações tenham início em 
no máximo 180 dias e sejam fina-
lizadas em 360 dias.
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Getúlio Vargas e a Petrobras: refino e petroquímica
A longa e vitoriosa traje-

tória política do presidente 
Getúlio Vargas foi, toda ela, 
marcada por indiscutível 
orientação nacionalista. Na 
área do petróleo o presidente 
já expressava sua preocupa-
ção com a nacionalização 
da indústria, em 29/4/1938, 
quando editou o Decreto-lei 
395, que “declara de utilida-
de pública e regula a impor-
tação, exportação, transpor-
te, distribuição e comércio 
de petróleo bruto e seus deri-
vados, no território nacional, 
e bem assim a indústria da 
refinação de petróleo impor-
tado em produzido no país”.

Em 3/10/53, após a me-
morável campanha O Pe-
tróleo é nosso, o presidente 
sancionou, no Palácio Tira-
dentes, a Lei 2.004, implan-
tando o monopólio estatal do 
petróleo e criando a Petróleo 
Brasileiro S/A – Petrobrás 
como sua executora, pela 
União.

Hoje, decorridos quase 
66 anos, a Petrobrás é uma 
pujante realidade. Maior 
companhia brasileira, líder 
mundial na exploração e pro-
dução de petróleo em águas 
profundas e ultraprofundas. 
Descobridora do pré-sal, a 
mais importante província 
petrolífera descoberta, em 
todo mundo, nos últimos 20 
anos.

A indústria do petróleo 
abrange os segmentos da 
exploração, perfuração, pro-
dução, transporte, refino, 
processamento, distribuição, 
revenda, importação, expor-
tação e petroquímica. O pe-
tróleo bruto (cru) não pode 
ser consumido diretamente. 
Antes deve ser transforma-
do em derivados de petró-
leo. Os principais derivados 
são o diesel, a gasolina, gás 

liquefeito de petróleo (GLP, 
também conhecido como 
gás de cozinha), o querose-
ne de jato (QAV), querosene 
iluminante, nafta, solventes, 
asfalto, dentre outros.

A transformação do petró-
leo em derivados é feita em 
unidades industriais deno-
minadas refinarias. Em seus 
66 anos, a Petrobrás cons-
truiu um parque de refino 
integrado por 13 unidades, 
instaladas nos estados do 
Amazonas (1), Ceará (1), 
Rio Grande do Norte (1), 
Pernambuco (1), Bahia (1), 
Minas Gerais (1), Rio de 
Janeiro (1), São Paulo (4), 
Paraná (1) e Rio Grande do 
Sul (1). Estas unidades são 
conhecidas pelas siglas e por 
nomes que homenageiam 
brasileiros patriotas que par-
ticiparam da campanha do 
petróleo:

Reman – Refinaria de 
Manaus – Isaac Sabbá – Ma-
naus – AM

Lubnor – Refinaria Lubri-
ficantes e Derivados do Nor-
deste – Fortaleza – CE

Refinaria Potiguar Clara 
Camarão – Mossoró – RN

Rnest – Refinaria Abreu 
Lima – Ipojuca – PE

Rlam – Refinaria Landul-
pho Alves – Mataripe – BA

Regap – Refinaria Gabriel 
Passos – Betim – MG

Reduc – Refinaria Duque 
de Caxias – Duque de Ca-
xias – RJ

Refinaria de Capuava – 
Mauá – SP

Revap – Refinaria Hen-
rique Lage – São José dos 
Campos – SP

RPBC – Refinaria Presi-
dente Bernardes de Cubatão 
– SP

Replan – Refinaria de 
Paulínia – Paulínia – SP

Repar – Refinaria Presi-

dente Getúlio Vargas – Arau-
cária – PR

Refap – Refinaria Alberto 
Pasqualini – Canoas – RS

Estas refinarias têm ca-
pacidade de processamento 
da ordem de 2,3 milhões de 
barris/dia, nono maior par-
que refinador do mundo.

Sob a alegação de que os 
preços dos derivados de pe-
tróleo são elevados no país e 
que isto decorre da falta de 
competição, alguns defen-
dem a venda das refinarias 
da Petrobrás para grupos pri-
vados, muito provavelmente 
estrangeiros.

É necessário registrar, é 
preciso deixar bem claro, 
que o monopólio do refi-
no, da União, exercido pela 
Petrobrás, foi totalmente 
revogado pela Lei 9.478/97 
– a chamada Lei do Pe-
tróleo – em 1997. Portan-
to há mais de 21 anos não 
há qualquer impedimento 
legal para a instalação de 
novas refinarias no Brasil. 
Qualquer empresa, privada 
ou estatal, nacional ou es-
trangeira, pode, desde que 
queira, construir e operar 
refinarias no Brasil.

Registre-se que o Brasil é 
o sexto maior mercado para 
derivados de petróleo no 
mundo. Não só um enorme 
mercado, mas de consumo 
per capita moderado, que 
deve crescer muito, tão logo 

retomado o desenvolvimen-
to. Ademais o país é impor-
tador de parcela dos deriva-
dos que consome.

A exemplo, do que ocor-
reu na produção de petróleo, 
os grupos privados multina-
cionais se omitem, não de-
sejam investir e não querem 
correr riscos em projetos que 
exigem investimentos de 
porte e algum risco (pequeno 
no caso do refino). Durante 
80 anos, desde que o petró-
leo foi descoberto, em 1859, 
em Titusville, Pensilvânia, 
USA, até 1939, quando foi 
descoberto, por brasileiros, 
no Brasil, os grupos estran-
geiros negaram sua existên-
cia em nosso país.

Isto explica a pressão e 
o lobby para a compra das 
refinarias da Petrobrás, 
operando, já amortizadas, 
com retorno garantido e 
imediato. Assim, estes 
grupos fazem investimen-
tos muito menores, fugin-
do de empreendimentos 
com expressivos prazos 
de maturação.

O parque de refino da 
Petrobrás é competitivo, e 
a companhia pode entregar 
derivados de petróleo aos 
consumidores brasileiros por 
preços abaixo dos praticados 
no exterior, preservando-os 
da volatilidade dos preços 
internacionais, aumentando 
a competitividade de nossa 
economia.

Para o país, a melhor so-
lução é a integridade do par-
que de refino da companhia, 
mantido sob seu controle, 
e a construção de novas re-
finarias, aumentando a ca-
pacidade de processamento 
do país, gerando empregos, 
renda, desenvolvimento e a 
consolidação de nossa enge-
nharia e dos fabricantes de 

materiais e equipamentos.
As administrações da Pe-

trobrás, comandadas por Pe-
dro Parente, Ivan Monteiro 
e, mais recentemente, por 
Roberto Castello Branco, 
colocam em risco a seguran-
ça energética do país, quan-
do reduzem, em sucessivos 
Planos de Negócios e Gestão 
– PNGs, os recursos para a 
atividade de refino, limitan-
do-os, apenas, à manutenção 
do parque existente.

A indústria petroquímica 
tem grande afinidade com 
a do petróleo. As princi-
pais matérias primas para 
a petroquímica são a nafta 
e o gás natural. A Nafta é 
obtida em refinarias, e o 
gás natural é encontrado na 
natureza associado ao óleo 
ou obtido em poços de gás 
natural não associado. Por 
esta razão as centrais pe-
troquímicas se localizam 
nas proximidades das refi-
narias.

A petroquímica brasileira 
estruturou-se em três polos, 
localizados em Mauá (SP) – 
Petroquímica União; Cama-
çari (BA) – Copene; e Triun-
fo (RS) – Copesul. Estes 
polos petroquímicos tinham 
as refinarias de Capupava, 
Landulpho Alves (Rlam) e 
Alberto Pasqualini (Refap) 
como fornecedores de maté-
rias primas.

A indústria desenvolveu-
se com a criação da Petrobrás 
Química S/A – Petroquisa, 
subsidiária da Petrobrás, em 
esquema conhecido como 
arranjo tripartite: Petroqui-
sa, representando o estado 
nacional, controlada pela 
Petrobrás, um sócio nacional 
e um estrangeiro, este último 
fornecedor da tecnologia.

Participaram deste arran-
jo grupos privados brasilei-

ros como Suzano, Unipar, 
Odebrecht, Ipiranga, Ultra, 
dentre outros. A Petroquisa 
participava, minoritariamen-
te, de dezenas de empreendi-
mentos, garantindo o contro-
le nacional dos projetos nos 
quais o Estado (Petroquisa) 
era minoritário.

Nos governos Collor e 
Fernando Henrique, as coli-
gadas da Petroquisa foram, 
quase todas, privatizadas. 
Posteriormente, a indústria 
passou por um processo de 
concentração, vendas de par-
ticipações, dele emergindo, 
como grande controlador, o 
Grupo Odebrecht, através da 
Braskem.

Com a crise, desencadea-
da pela Operação Lava Jato, 
a Odebrecht, enfraqueci-
da, negocia com a empresa 
holandesa LyondellBassell 
o controle da Braskem, na 
qual a Petrobrás ainda detém 
uma participação minoritária 
de 36%.

O atual presidente da Pe-
trobrás, Roberto Castello 
Branco, de índole liberal, 
já fez declarações públicas 
anunciando a possibilida-
de de a Petrobrás se desfa-
zer de sua participação na 
Braskem. Concretizadas as 
vendas das participações da 
Odebrecht e da Petrobrás 
para o grupo holandês Lyon-
dellBassell, a indústria pe-
troquímica brasileira estará 
total e lamentavelmente sob 
controle estrangeiro.

q  Ricardo Maranhão
Engenheiro, diretor da 

Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet), ex-

deputado federal (PSB-RJ), 
é conselheiro do Clube de 

Engenharia.
O autor do artigo grafa 

Petrobras com acento agudo.

É urgente revogar de novo a Lei dos Entraves
O emaranhado burocrá-

tico do Estado brasileiro é 
obsoleto e anacrônico, com-
parável, quanto às dificulda-
des que impõe à economia e 
aos negócios, à chamada Lei 
dos Entraves (1.083/1860), 
complementada pelo Decre-
to Imperial 2.733, em janeiro 
de 1861, que agravou os obs-
táculos. A revogação desses 
dispositivos, em 1882, pro-
piciou resultados positivos, 
com um período de relativo 
crescimento e aumento do 
número de empresas em ati-
vidade.

Hoje, refletir sobre erros 
e acertos da história é fun-
damental para a retomada 
do crescimento sustentável, 
depois da forte recessão que 
enfrentamos. Por isso, em 
paralelo às reformas estrutu-
rantes, como a previdenciá-
ria e tributária, é necessário 
extirpar o entulho burocráti-
co.

Nesse sentido, num exer-
cício de democracia partici-
pativa, a Associação Brasi-
leira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), de modo 
consensual com outras en-

tidades representativas do 
setor manufatureiro, apre-
sentou ao governo algumas 
sugestões para a remoção 
dos entraves ao desenvolvi-
mento e à liberação das ener-
gias produtivas.

Dentre propostas, in-
cluem-se: fixação de duas 
datas prévias no calendário 
para entrada em vigor de leis 
e normas infralegais (esti-
mativas apontam gasto de 
R$ 137 milhões/dia para que 
empresas monitorem mu-
danças normativas); remo-
ção de duas normas quando 
for editada uma nova sobre 
o mesmo tema; Lei do Silên-
cio Positivo, com estabeleci-
mento e respeito de prazos 
para resposta a pedidos ad-
vindos da sociedade.

O descumprimento será 
considerado ato de registro 
aprovação; registro único de 
regularidade fiscal; simplifi-
cação da abertura de firmas; 
e alongamento do prazo de 
pagamento dos impostos, 
ajustando-o ao fluxo de re-
ceita das empresas.

Espera-se que o novo go-
verno realize todas as mu-

danças modernizadoras e 
desburocratizantes, parale-
lamente ao estabelecimento 
de um projeto de nação que 
amalgame os esforços da so-
ciedade brasileira na busca 
de seu necessário desenvol-
vimento, com redução das 
desigualdades existentes.

Uma sugestão seria me-
lhorar nos próximos dez 
anos nossa classificação nos 
indicadores globais mais im-
portantes, subindo dez pon-
tos, no mínimo, em cada um 
deles no período, ganhando 
pelo menos uma posição por 
ano:

IDH/ONU – Índice de De-
senvolvimento Humano, que 
reflete as condições da renda 
per capita, longevidade da 
população e educação (ocu-
pamos hoje o 79º posto den-
tre 189 países); Pisa, avalia-
ção da qualidade do ensino 
feita pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico – OCDE 
(dentre 70 nações, estamos 
no 63º lugar em ciências, 
59º em leitura e 66º em ma-
temática); Transparência 
Internacional (tivemos, em 

2018, nossa pior nota des-
de 2012, caindo do 96º para 
o 105º quanto à percepção 
de corrupção); Doing Busi-
ness, do Banco Mundial, que 
analisa a cada ano as leis e 
regulações que facilitam ou 
dificultam as atividades das 
empresas em cada econo-
mia (no relatório de 2019, o 
Brasil foi da 125ª para a 109ª 
classificação, dentre as 190 
nações avaliadas, mesmo as-
sim bem abaixo do México, 
54º colocado).

Também é fundamental 
o combate à violência e à 
criminalidade, tendo como 

meta reduzir a taxa atual de 
30 homicídios por 100 mil 
habitantes/ano. Para termos 
ideia de onde estamos, nos 
Estados Unidos, o índice é 
de 5,3 homicídios por 100 
mil habitantes/ano. Dada a 
importância da vida humana, 
o ideal deveria ser de zero 
homicídio.

Obviamente, o avanço 
em todos esses indicado-
res basais somente será 
possível com crescimento 
substantivo do PIB, criação 
de milhões de empregos, 
inclusão socioeconômica 
intensiva e investimentos 
em saúde, educação, segu-
rança, infraestrutura e ha-
bitação.

Fica muito claro que o 
Brasil precisa estabelecer 
políticas de Estado de longo 
alcance e definir com clareza 
para a sociedade os objetivos 
a serem alcançados e os re-
cursos necessários, mobili-
zando-a para que atinjamos 
os resultados desejados.

Cabe aqui uma analogia 
com o célebre discurso de 
John Kennedy, quando, 
em 1961, então presidente 

dos Estados Unidos, anun-
ciou a meta de colocar um 
homem na Lua até o final 
daquela década. Em apenas 
oito anos, na tarde de 16 de 
julho de 1969, o astronauta 
norte-americano Neil Ar-
mstrong, desembarcado da 
nave Apollo 11 no solo do 
satélite terrestre, concreti-
zou a promessa do estadista 
e imortalizou o feito com 
a frase “Um pequeno pas-
so para o homem, mas um 
grande salto para a humani-
dade”.

Pois bem, nosso país ne-
cessita de um conjunto de 
medidas simplificadoras e 
eficazes, que melhorem o 
ambiente para o empreende-
dorismo, ao lado de reformas 
estruturantes, para promover 
imenso avanço socioeconô-
mico e conquistar o desen-
volvimento que precisamos 
e para o qual temos imenso 
potencial!

q  Fernando Valente 
Pimentel

Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e 

de Confecção (Abit).

Grupos 
multinacionais 
se omitem, não 
querem investir 
nem correr riscos

Avanço nos 
indicadores 
somente será 
possível com 
crescimento 
substantivo  
do PIB
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RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O BALANÇO PATRIMONIAL  e as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.  Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018. A Diretoria

CIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ: 33.015.124/0001-08

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE  2.024.995,56  2.041.926,26 
Caixa  364,06  364,06 
Banco Itaú (conta movimento)  4.172,93  19.963,84 
Banco Bradesco (conta movimento)  1,00  22,00 
Banco Bradesco (conta investimento) (7.032,93) (6.748,96)
Locatários  2.027.490,50  2.028.325,32 
NÃO CIRCULANTE  462,92  462,92 
DEPÓSITOS JUDICIAIS  462,92  462,92 
IMOBILIZADO  3.519.623,45  3.519.623,45 
Móveis e Utensílios  59.467,52  59.467,52 
Veículos  115.000,00  115.000,00 
Edificações - General Polidoro  7.435,33  7.435,33 
Edificações - Pereira Nunes  70.920,70  70.920,70 
Edificações - Conde de Bonfim  3.044.834,40  3.044.834,40 
Edificações - Baturite  152.915,73  152.915,73 
Apartamento Barra da Tijuca  75.000,00  75.000,00 
Máquinas e Ferramentas  148.257,34  148.257,34 
Vagas garagem Baturite  60.000,00  60.000,00 
(-) Depreciações Acumuladas (214.207,57) (214.207,57)
TOTAL DO ATIVO  5.545.081,93  5.562.012,63 

31/12/2018 31/12/2017
Renda de Aluguéis  1.886.929,05  2.037.049,70 
Juros e Multas  58.754,82  32.663,51 
Rendimento aplicação financeira  6,47  1.176,30 
Receita não operacional  8.257,10 –
Despesas Financeiras
Honorários da Diretoria (552.000,00) (531.000,00)
Salários Administrativos (219.088,46) (235.484,09)
Encargos e Tributos Sociais (196.782,34) (209.494,75)
Despesas Gerais/Administrativas (1.153.317,06) (985.154,11)
PIS/COFINS s/faturamento (172.011,87) (188.873,68)
Lucro ou Prejuízo (339.252,29) (79.117,12)

31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do período (1.395.807,64) (1.316.690,52)
Lucro ou Prejuízo no exercício (339.252,29) (79.117,12)
Saldo final do período (1.735.059,93) (1.395.807,64)

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE  2.885.931,81  2.421.206,63 
Empréstimo - Ruth Chame  40.000,00  40.000,00 
Sinal para venda imóvel  182.500,00  182.500,00 
Assoc. dos Lojistas Shopping Sabores  114.703,66  192.300,02 
Impostos e Encargos Sociais  1.188.513,33  817.363,32 
Condomínio (Light, CEDAE etc)  917.773,88  956.124,64 
Contas a pagar diversas  49.496,35  43.516,01 
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias  59.761,28  38.524,24 
Empréstimos/financ longo prazo  333.183,31  153.651,55 
(-)Despesa antecipada - redutora -  (2.773,15)
A LONGO PRAZO - PARCELAMENTOS  869.475,31  1.020.258,43 
PARCELAMº LEI 12.996 INSS  57.795,33  44.158,00 
PARCELAMº LEI 12.996 PIS/COFINS/IRRF  612.546,30  678.423,61 
PARCELAMº LEI 10.520 INSS -  28.260,91
MULTA DCTF  990,22 990,22
PARCELAMENTO IRRF PRO LABORE  198.143,46 268.425,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.789.674,81  2.120.547,57 
Capital Social  3.000.000,00  3.000.000,00 
Reserva de capital  510.524,42  516.355,21 
Lucros Acumulados  19.505,04  19.505,04 
(-)Prejuízos Acumulados (1.401.102,36) (1.336.195,56)
Prejuízo Líquido exercício 2018 (339.252,29) (79.117,12)
TOTAL DO PASSIVO  5.545.081,93  5.562.012,63 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, EM REAIS DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2018 EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis estão apresentadas 
de acordo com as disposições da Lei 6.404/76. As apropriações das receitas 
e despesas foram efetuadas pelo regime de competência. Rio de Janeiro, 31 
de Dezembro de 2018.
Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente CPF: 399.598.487-87; Ruth 
Chame de Seixas - Diretor Tesoureiro CPF: 304.022.207-49; Maristela Rodri-
gues Cunha Costa - Contadora CRC/RJ 090731/O-0 CPF: 010.375.387-73

FMI alerta: sistema financeiro mundial corre riscos 
Dívida pública 
brasileira poderá 
atingir quase 90% 
do PIB em 2024

O Brasil deveria acelerar 
o ritmo das medidas de ajus-
te fiscal e estabilizar o cres-
cimento. 

A afirmação é do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI) que fez este e diversos 
outros comentários no re-
latório Monitor Fiscal – em 
que analisa semestralmente 
a situação das finanças pú-
blicas no mundo –, publi-
cado nesta quarta-feira. No 
contexto global, a entidade 
alerta que governos do mun-
do todo “precisam preparar 
as suas finanças públicas 
para a próxima crise econô-
mica”. 

Sobre o Brasil, o diretor 
do Departamento de As-
suntos Fiscais do FMI, Vi-
tor Gaspar, comenta que a 
projeção de dívida pública 
do país se baseia no limite 
constitucional de gastos pú-
blicos e que, segundo essas 
projeções, o número poderia 

atingir quase 90% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) em 
2024, o que comprometeria 
a estabilidade econômica. 
“Na nossa visão, conside-
rando as vulnerabilidades 
da posição fiscal do Brasil, 
indicaríamos um ritmo mais 
rápido de ajuste e saudaría-
mos se a dívida sobre o PIB 
estabilizasse mais cedo”, de-
clarou Gaspar. 

É importante assinalar que 
o critério de dívida pública 
adotado pelo FMI difere do 
considerado pelo Brasil. A 
entidade vê, por exemplo, 
os títulos públicos na cartei-
ra do Banco Central como 
parte da dívida pública. Já 
o Brasil não entende desta 
forma. De acordo com o re-
latório, a adoção do teto dos 
gastos e a aprovação da re-
forma da Previdência Social 
neste ano ajudarão o Brasil a 
antecipar em um ano o retor-
no ao superávit primário.

‘Construir proteções’

Com estes dois fatores, 
o orçamento registrará um 
saldo positivo pequeno, de 
0,1% do PIB em 2022. O in-
dicador avançará para 0,6% 
do PIB em 2023 e chegará a 
1,0% do PIB em 2024. Em 

outubro, no entanto, a previ-
são sobre o mesmo tema era 
menos otimista. A entidade 
previa que o superávit pri-
mário somente seria alcan-
çado em 2023, quando atin-
giria 0,5% do PIB.

“Entre países não expor-
tadores de petróleo, aqueles 
sem espaço fiscal, Argentina 
e Brasil, devem continuar a 
consolidar (as contas públi-
cas) para colocar a dívida em 
firme tendência de queda”, 
destaca o FMI. Na avaliação 
da entidade, a sustentabilida-
de das despesas e receitas do 
Poder Executivo é imperativa 
para conter riscos financeiros, 
especialmente porque o país 
tem grandes necessidades de 
ir ao mercado para rolar a 
dívida pública. Tal estratégia 
é relevante para “construir 
proteções” no caso de uma 
expressiva desaceleração do 
nível de atividade.

O FMI diz que, para aju-
dar na consolidação fiscal, 
“são necessárias medidas 
que incluem o aumento da 
idade das aposentadorias, 
desvinculação dos reajustes 
do salário mínimo e dos be-
nefícios e moderar a gene-
rosidade das pensões, parti-
cularmente para servidores 
públicos”.

Outro país de língua por-
tuguesa citado no relatório é 
Portugal. Sobre o país euro-
peu, que amarga uma dívida 
acima dos 120% do PIB, o 
fundo antecipa um déficit de 
0,4 ponto mais elevado do 
que o previsto pelo governo 
para este ano.

Riscos globais

Para o fundo, a saída do 
Reino Unido da União Eu-
ropeia ou o aumento das 
tensões comerciais entre 
Estados Unidos e China 
estão ampliando os riscos 
para o sistema financeiro 
mundial. Aliás, o tema deve 
estar na pauta da reunião 
esta semana em Washing-
ton entre o FMI e o Banco 
Mundial. “Os riscos para o 
sistema financeiro global 
cresceram nos últimos seis 
meses e podem aumentar 
com uma separação britâ-
nica caótica da União Eu-
ropeia ou uma escalada das 
tensões comerciais entre 
Estados Unidos e China”, 
alerta o FMI.

Na opinião do FMI, uma 
expansão econômica global 
está desacelerando e um de-
clínio abrupto pode ter im-
pacto abrangente. O Fundo 

ainda desaconselhou a revo-
gação de regulamentos pre-
ventivos que podem ajudar a 
blindar o sistema financeiro 
no caso de uma contração, 
informou a agência Reuters. 
“Existe o risco de o senti-
mento positivo do investidor 
se deteriorar abruptamente, 
levando a um aperto agudo 
das condições financeiras”, 
disse o FMI em seu Relató-
rio de Estabilidade Financei-
ra Global. “Isto terá um efei-
to maior em economias com 
fundamentos mais fracos, 
maiores vulnerabilidades 
financeiras e menos espaço 
para reagir a choques”.

Redução do crescimento

Nestaa terça-feira, a enti-
dade reduziu suas expecta-
tivas de crescimento global 
para o menor nível desde 
2016, significando o tercei-
ro recuo desde outubro. No 
relatório desta quarta-feira, 
alertou que uma desacele-
ração mais aguda do que o 
esperado poderia provocar 
condições financeiras mais 
apertadas.

No mesmo documento, 
o FMI pediu às autorida-
des que comuniquem cla-
ramente qualquer mudança 

em política monetária para 
minimizar as oscilações no 
mercado.  Também avalia 
que o sentimento do inves-
tidor melhorou desde que 
o Federal Reserve, o banco 
central dos EUA, interrom-
peu seu ciclo de aumento de 
juros, alertou que uma gui-
nada brusca nas diretrizes 
do banco central norte-ame-
ricano poderia desencadear 
uma liquidação de ativos 
mais arriscados.

O fundo também comen-
tou sobre preocupações 
mencionadas por autorida-
des dos EUA com os níveis 
crescentes das dívidas cor-
porativas, ressaltando que os 
riscos para o setor corporati-
vo parecem elevados em cer-
ca de 70% dos países siste-
micamente importantes. Um 
aperto rápido das condições 
financeiras poderia provocar 
uma contração econômica 
acentuada, já que a credibili-
dade no mercado de dívidas 
corporativas se deteriorou. 
“O ciclo de crédito corpo-
rativo dos EUA parece estar 
em seu ponto mais elevado 
na história recente”, ressalta 
o FMI, acrescentando que o 
crescimento global das ren-
das “provavelmente atingiu 
um pico”.

Número de subocupadas cresceu 60%
 Mapfre 
Investimentos: 
‘o tempo médio 
de desemprego 
cresce’

Para cada oito pesso-
as ocupadas, existe uma 
a procura de emprego. A 
situação parece semelhan-
te à de 2016, auge da crise 
econômica, mas os números 
mostram que o quadro pio-
rou. Apesar de a proporção 
manter-se a mesma, o nú-
mero de pessoas subocupa-
das cresceu 60%. Assim, há 
mais trabalhadores ocupa-
dos menos de 40 horas se-
manais.

“A situação fica ainda 
pior se olharmos para o 
tempo que os desocupados 
estão longe do mercado de 
trabalho”, analisa a Mapfre 
Investimentos. A parce-
la dos desempregados em 
busca de oportunidade há 
mais de um ano, hoje em 
44%, está caindo. “Mas 
isso não significa que estes 
trabalhadores foram con-
tratados: vale notar que a 
parcela dos desemprega-
dos há mais de um ano está 
aumentando. Mais de 56% 
dos desocupados encontra-
se nessa situação. Destaca-
se o crescimento da parcela 
de desempregados há mais 
de dois anos. Ou seja, o 
tempo médio de desempre-
go cresce”, pontua a Ma-
pfre.

Sem emprego, a reto-
mada do crescimento fica 

mais difícil. Aumenta a 
possibilidade de os desem-
pregados não conseguirem 
se realocar em funções se-
melhantes às que tinham 
antes de perder o emprego, 
ou então serem obrigados a 
aceitar salários menores.

Nova profissão

Outra parcela dos traba-
lhadores terá de recomeçar 
uma nova profissão. “Neste 
processo, perde-se o bônus 
de produtividade caracte-
rístico da mão de obra es-
pecializada necessária para 
a retomada do crescimento 
econômico. Sem dúvida, um 
círculo vicioso”, afirma a 
Mapfre.

Reforça este quadro o 
dado de que o desemprego 
afetou mais o trabalhador 
com menos instrução. Isso 

pode ser efeito da automa-
tização e das novas tecno-
logias. Mas também pode 
significar que as vagas de 
menor qualificação podem 
estar sendo preenchidas por 
trabalhadores mais escola-
rizados, que aceitam postos 
aquém de suas capacidades 
devido á dificuldade em ar-
rumar uma recolocação.

“A subocupação, o tempo 
de desocupação e a diferen-
ciação desta por faixas de 
escolaridade estes indicam 
que a recuperação em curso 
do mercado trabalho ainda 
não é consistente, robusta 
e convincente. A depender 
do perfil dessa recuperação 
gradual do mercado do tra-
balho até aqui, a recupera-
ção do emprego ainda per-
sistirá em marcha lenta nos 
próximos meses”, finaliza a 
consultoria.

 Mutuário com um ano de serviço poderá sacar FGTS
Senador considera que 

um ano de carteira assi-
nada, no contexto atual, 
já configura estabilidade 
no emprego.

Mutuários com um ano 
de trabalho com carteira 
assinada poderão usar 
o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para liquidar ou amorti-
zar o saldo devedor do fi-
nanciamento imobiliário. 
O benefício é previsto no 

Projeto de Lei do Sena-
do (PLS) 359/2015, apro-
vado nesta quarta-feira, 
na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). O texto se-
guiu para a Câmara dos 
Deputados.

De autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), a 
proposta reduz o tem-
po de serviço sob regime 
de FGTS exigido para a 
obtenção do benefício, 
atualmente de três anos, 

conforme a Lei 8.036, de 
1990. O relator, senador 
Jayme Campos (DEM-
MT), recomendou a apro-
vação da medida, com a 
rejeição de emenda an-
teriormente aprovada na 
Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), que 
restringia a concessão aos 
trabalhadores menos fa-
vorecidos.

“Os prazos previstos 
nas modificações são jus-

tos e equilibrados. Com 
um ano de contrato de 
trabalho, sob o regime do 
FGTS, pode-se dizer que 
já há estabilidade, espe-
cialmente se considerar-
mos a precariedade das 
relações de trabalho atu-
ais. Ademais, três anos de 
permanência no regime 
do FGTS, para a utiliza-
ção dos saldos é um evi-
dente exagero”, avaliou 
Jayme Campos.

Vitória de Netanyahu 
encerra perspectiva  
de paz com palestinos
Na campanha pela 
5ª vez disse que 
iria anexar partes 
da Faixa de Gaza 
ocupada

Com mais de 99% dos 4 
milhões de votos apurados 
em Israel, o primeiro-mi-
nistro israelense, Benjamin 
Netanyahu, obteve a vitó-
ria com 26,27%, enquanto 
em segundo lugar ficou o 
general Benny Gantz, ex-
ministro da Defesa, que 
conquistou 25,95%. Nestas 
releições, 64,6% dos 6,3 mi-
lhões de eleitores participa-
ram.

A vitória de Netanyahu o 
coloca como um recordista 
no cargo, ocupando-o pela 
quinta vez. A conquista se 
deve à coalizão dos partidos 
religiosos e conservadores 

com o Likud. “Agradeço aos 
cidadãos de Israel por sua 
confiança”, disse nas redes 
sociais. 

O principal opositor do 
Partido Azul e Branco (co-
res da bandeira de Isra-
el), de centro, liderado por 
Gantz, também se considera 
vitorioso devido à pequena 
margem de diferença entre 
ambos.

40 partidos

Mais de 40 partidos dis-
putando os 120 assentos 
na câmara única Knesset 
(Parlamento). Nos últimos 
dias da campanha, Ne-
tanyahu se comprometeu a 
anexar partes da Faixa de 
Gaza ocupada. A iniciativa 
encerra a perspectiva de 
paz com os palestinos. Em 
fevereiro, o procurador-ge-
ral de Israel disse que pre-
tendia indiciar Netanyahu 
em três casos separados de 
suborno, fraude e quebra 
de confiança.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Lydia M.M. Gonzalez
lydiammgonzalez@gmail.com

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE 
GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas - Edital de Convocação: Ficam 
convocados os Srs. Acionistas da Companhia Distribuidora de Gás do Rio 
de Janeiro - CEG a comparecer à Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se re-
alizar no próximo dia 25 de abril de 2019, às 13:30h (treze horas e trinta mi-
nutos), em primeira convocação, no endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 
9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as se-
guintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimo-
nial e demais Demonstrações Financeiras auditadas de 2018, acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independen-
tes, assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição 
de Resultados de 2018 e da Destinação de parte da Reserva de Expansão; 
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal
da Companhia; e 5. Fixação da remuneração da administração da Compa-
nhia e do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram 
à disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão
comparecer à AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual mí-
nimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de 
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 10 de abril de
2019. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Raquel de Oliveira - Juiz Titular do Car-
tório da 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 - Fórum CEP: 
22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, trami-
tam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADAS-
TRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condomi-
niais / Condomínio em Edifício, de nº 0033002-07.2015.8.19.0203, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT em 
face de THALES LOPES BLASO, objetivando CITAR O RÉU. As-
sim, pelo presente edital CITA o réu THALES LOPES BLASO, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinz e dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, fi-
cando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e 
de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
em quatorze de março de dois mil e dezenove. Eu, Maria Regina 
Borges da Costa e Sá - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/28227, digitei. E eu, _ Maria Fernanda Greca Gonçalves - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/30614, o subscrevo. 0253

DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias de Araujo - Juiz Titular do 
Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas236/240/242 CEP: 
20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2207 e-mail: 
cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Proce-
dimento Comum - Pagamento, de nº 0261969-05.2015.8.19.0001, 
movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO TIO MARCELINO CNPJ 
sob o n° 07.101.569/0001-92 em face de ESPOLIO DE NICOLAE 
CUTAREV, objetivando Cobrança. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ESPOLIO DE NICOLAE CUTAREV, NA PESSOA DE 
SEUS HERDEIROS E SUCESSORES que se encontram em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecerem 
contestaç&ati lde;o ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( 
Art. 344, CPC) , caso não ofereçam contestação, e de que, per-
manecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, 
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e cin-
co de março de dois mil e dezenove. Eu, Cristina da Silva Novais 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30779, digitei. E eu, 
Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo de Oliveira - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/25222, o subscrevo. 0254

QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do 
Cartório da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Avenida Erasmo Braga, 115 325 C / 327 C/ 329 C CEP: 
20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-1934 e-mail: 
cap48vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Proce-
dimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifí-
cio, de nº 0223333-62.2018.8.19.0001, movida por CONDOMINIO 
DO EDIFICIO SEVILHA em face de ZULMIRA NUNES PILOTO, 
objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo presente edital CITA o réu ZUL-
MIRA NUNES PILOTO inscrita no CPF/MF sob n° 095.344.318-34, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contesta ção ao pedido inicial, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e 
de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE . Eu, __ Renata Isis 
Vilarin Sobrinho - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31427, 
digitei. E eu, __ Simone Sleiman Razuck - Responsável pelo Expe-
diente - Matr. 01/28499, o subscrevo. 0255

QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz 
Titular do Cartório da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Sl 337C, 339C, 
341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-
2222 e-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Produção Antecipada de Provas - CPC - Prestação de 
Serviços / Direito Civil, de nº 0335040-06.2016.8.19.0001, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITATIAIA em face de RISHON 
ENGENHARIA LTDA, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo pre-
sente edital CITA o réu RISHON ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
32.323.321/0001-13, que se encontra em lugar incerto e desco-
nhecido, para no prazo de qu inze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , 
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e pas-
sado nesta cidade de Rio de Janeiro, 12 de março de 2019. Eu, 
_____Maria José de Jesus Morgado - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/30065, digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz 
Titular do Cartório da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital. 0256

Vinhos raros e joias
A semana dos Levy, pai e 

filho, está cheia de oportu-
nidades em variados objetos 
que estão oferecidos em pre-
gões diferentes. Quem está 
atento pode verificar desde 
vinhos raros, joias, livros, 
arte, antiguidades, colecio-
nismo e curiosidades.

A quinta-feira (11), às 
19h30, será o dia em que 
os vinhos e outras bebidas 
mudarão de adega, nas mãos 
do leiloeiro pai, Franklin 
Levy. Há diversos tipos de 
vinhos, como um Chateau 
Mouton Rotschild 2003 Pre-
mier Grand Cru Classé Aoc 
Pauillac Medoc, Bordeaux 
França com preço base de 
R$ 4.000; um Chateau Lyn-
ch Bages 1999 Grand Cru 
Classé Aoc Pauillac Medoc, 
Bordeaux França com base 
de R$ 1.600; outros france-
ses também estão presen-
te, como o C. Pichon Lon-
gueville 2005 Comtesse de 
Lalande Grand Cru Classé 
Aoc Pauillac Medoc por R$ 
1.400 e um Chateau Poten-
sac 2011 Medoc por R$ 300; 
um Pera Manca 2005 Car-
tuxa, Alentejo Portugal, por 
R$ 1.500, e outro Pera Man-
ca, de 2001 por R$ 2.200.

Os Estados Unidos da 
América (EUA) têm o Opus One 2012 de Napa Valley 
Napa County North Coast, da Califórnia, por R$ 1.700. A 
Itália está representada pelos Ornellaia 2008 Doc Superiore 
Bolgheri por R$ 2.200 e pelo Pian Delle Vigne Brunello di 
Montalcino Antinori 2006 por R$ 1.900. A Espanha tem o 
Mas Donis Barrica 2012 D.O. Montsant por R$ 230, entre 
muitos outros, além dos licores, runs, uísques, conhaques. 
Os lances se darão na Rua Ministro Viveiros de Castro, 72, 
loja A, Copacabana (RJ), onde está o escritório da dupla.

O pregão de joias também está sob responsabilidade do 
patriarca e acontecerá na segunda-feira (15), às 19h, so-
mente online – por questões de segurança, os objetos não se 
encontram no local, estão guardados em cofres de empre-
sa de custódia. Todos as joias são descritas da forma mais 
correta possível, e as dúvidas poderão ser esclarecidas com 
tempo para se fazer os lances.

O filho David Levy, também leiloeiro, se ocupa do leilão 
de livros e do que trata de objetos diversos de arte, anti-
guidades e decoração. Os livros de assuntos diversos, com 
dedicatória, alguns sobre temas brasileiros, folclore e mais, 
serão vendidos somente online na quinta e sexta-feira (11 e 
12), às 20h, na Letra Viva, que está na Rua Luís de Camões, 
10, Largo de São Francisco, Centro (RJ).

Os objetos de arte serão vendidos na segunda-feira (15), 
às 20h, somente online, e a exposição estará aberta na sex-
ta-feira (12), das 10h às 16h, na Estrada dos Bandeirantes, 

22.774, Vargem 
Grande (RJ). Es-
tão reunidos arte 
sacra, arte popular, 
quadros, escultu-
ras, porcelanas, 
vidros, brinque-
dos, colecionismo, 
cerâmicas, luminá-
rias, metais. Os de-
talhes dos leilões, 
com fotos, podem 
ser vistos nos ca-
tálogos publicados 
no website www.
levyleiloeiro.com.
br onde está a 
agenda dos leilões.

Artes plásticas, design e estilo
As chuvas torrenciais que abalaram o Rio de Janeiro 

trouxeram muitos danos e afetaram o funcionamento de 
muitos eventos. Os pregões que estão acontecendo tiveram 
que alterar algumas datas. A leiloeira Maria Izabel Cunha de 
Aguiar, que está à frente dos pregões da galeria Century’s, 
transferiu as datas de seu leilão – que ainda acontecem nes-
ta quinta e sexta, continuando de segunda até quarta-feira 
(11, 12, 15,16 e 17) sempre às 15h, esperando que as condi-
ções climáticas melhorem e que a cidade possa se recuperar 
desta situação lamentável o mais breve possível.

O leilão de Maria Izabel reúne obras de artistas plásticos 
de renome, famosos no Brasil e exterior, além de vários ob-
jetos de valor artístico e histórico, como porcelanas, prata-
rias, mobiliário, tapetes, e muitos outros. Como uma mesa 
redonda para jogo em mogno, estilo inglês, onde a parte 
central do tampo é reversível com forração em feltro, e a 
barra do tampo tem seis gavetinhas embutidas, forradas em 
feltro, com guarnição em metal – para colocação de copos 
e para fichas, com estrutura torneada em gomos e pés de 
garra, acompanhada por seis cadeiras também em mogno, 
com assento e encosto em tecido.

A autenticidade das peças são garantidas pelos proprie-
tários, com exceção das esculturas e pinturas de artistas 
estrangeiros, que serão sempre vendidas como atribuídas. 
Porém, a leiloeira aconselha o detido exame antes da ar-
rematação – já que nenhuma reclamação será aceita, em 
relação ao estado das obras leiloadas, após a arrematação.

A galeria fica localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, 
370, loja B, Leblon (RJ), e o website www.centurysartee-
leiloes.com.br tem as fotos e descrição dos lotes, além de 
outras informações – como o horário de funcionamento, 
nos dias de leilão, para retirada de peças que será sempre 
de 10h às 13h.

Vinhos raros no leilão de 
Franklin Levy

Objetos diversos com David Levy

Internautas consideram 
vender itens sem uso em casa
Venda desses 
objetos colocaria 
R$ 277 bi na 
economia do país

Para dimensionar o po-
tencial do mercado de se-
minovos e usados no Bra-
sil, a OLX encomendou um 
estudo do Ibope Conecta 
pela segunda vez. O levan-
tamento aponta que 72% dos 
internautas brasileiros consi-
deram vender os objetos que 
não usam mais e que estão 
parados em casa. A pesquisa 
calculou, ainda, que o poten-
cial financeiro dessas tran-
sações poderia alcançar R$ 
277 bilhões.

Além disso, a pesquisa 
também revela que 85% dos 

internautas brasileiros têm 
algum produto parado em 
casa - esse número é seis 
pontos percentuais menor 
do que o resultado da mes-
ma pesquisa realizada em 
2016 (91%), o que indica 
que o hábito de desapegar 
está crescendo - os itens 
não ficam mais parados em 
casa, pois os brasileiros têm 
vendido esses produtos que 
ainda podem ser úteis para 
outras pessoas.

“Nos últimos dois anos, 
registramos um crescimento 
de 31% no número de pes-
soas que negociaram com 
sucesso por meio da OLX, 
o que corrobora com essa 
diminuição de pessoas acu-
mulando coisas paradas em 
casa, indicada pela pesquisa 
do Ibope”, comenta Marcos 
Leite, Vice-Presidente Exe-
cutivo da OLX no Brasil. 
“A OLX mudou a forma de 

consumo dos brasileiros, 
que passou a ser mais in-
teligente e sustentável. Os 
consumidores já estão desa-
pegando de seus itens e se 
capitalizando antes de com-
prar alguma outra coisa”, 
completa.

Segundo a pesquisa, os 
segmentos com o maior nú-
mero de entrevistados que 
têm objetos sem uso e con-
sideram vender são Moda e 
beleza (74%), Música e ho-
bbies (74%), Eletrônicos e 
celulares (84%), Para a sua 
casa (81%) e Artigos infantis 
(77%). Muitos entrevistados 
possuem itens em mais de 
uma categoria, inclusive.

Para mostrar o potencial 
financeiro que está acumula-
do e parado nas casas dos in-
ternautas brasileiros, o Ibope 
calculou o valor médio de 
itens anunciados na OLX e 
chegou a um potencial fi-

nanceiro da venda de todos 
esses produtos nas diferentes 
categorias - mais de R$ 277 
bilhões.

O VGV (Valor Geral de 
Vendas) da categoria Ele-
trônicos e celulares, por 
exemplo, alcançaria R$ 68 
bilhões. Ou seja, se todos os 
entrevistados que possuem 
eletrônicos e celulares sem 
uso decidissem vendê-los, 
movimentariam essa quantia 
na economia do país. Já em 
Moda e beleza, o VGV seria 
de R$ 54.3 bilhões.

Amostra

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 21/08/2018 e 
03/09/2018, pelo Ibope Co-
necta, e ouviu 2029 internau-
tas, homens e mulheres, de 
16 anos ou mais, das classes 
socioeconômicas ABCDE, 
com abrangência nacional.
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Reembolso para Petrobras foi 
bem recebido pelos analistas

O anúncio do acordo entre a estatal e o governo sobre a ces-
são onerosa, grande catalisador para os ativos da companhia, foi 
bem recebido pelos grandes operadores do mercado de capitais 
brasileiro. Enquanto os analistas do Santander classificaram a 
decisão como positiva, os do Itaú BBA consideraram como em 
linha com as expectativas, pois afirmam que o montante foi o 
previsto e que provocou a forte alta de 27% para as duas classes 
de suas ações neste ano neste ano, fizeram com que os ativos 
virassem para a queda na sessão desta quarta-feira com muitos 
investidores embolsando os lucros. Devido aos problemas dos 
mercados externos, no entanto, as ações da Petrobras foram ne-
gociadas a R$ 28,78, com perda de 1,30%.  

 Em 2010, a Petrobras recebeu a título de cessão one-
rosa, o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo 
em áreas do pré-sal pelo prazo de 40 anos. Na ocasião, 
a petrolífera antecipou à União o pagamento de R$ 74,8 
bilhões. Porém, em 2013, a Petrobras pediu ajustes por 
conta da desvalorização do preço do barril de petróleo no 
mercado internacional e o governo prolongava as negocia-
ções para a formalização de um adendo ao contrato. Ago-
ra, a equipe ecconômica chegou à conclusão de não haver 
necessidade de um projeto de lei específico sobre o tema. 
Com isso, a companhia será ressarcida com um bônus de 
US$ 9,058 bilhões, o que significa R$ 33,6 bilhões. 

Os técnicos do Credit Suisse acreditam que o reembol-
so da Petrobras deverá ficar entre US$ 20 bilhões a US$ 
30 bilhões, mas dependerá de alguns fatores, como a di-
luição da produção resultante de estimativas de reservas 
recuperáveis usadas no processo de unitização. 

Microsoft enfrenta problemas com o FBI
As autoridades norte-americanas pretendem estabele-

cer, o mais rápido possível,  regras mais rígidas para as 
colaborações acadêmicas internacionais que envolvam 
instituições norte-americanas, particularmente em áre-
as sensíveis como a inteligência artificial ou a realidade 
aumentada. Tal decisão foi consequência da colaboração 
da Microsoft com uma universidade militar chinesa numa 
pesquisa com base em inteligência artificial. O Financial 
Times publicou que vários especialistas temem que esse 
tipo de estudo possa ser utilizado para desenvolver siste-
mas de vigilância e censura por parte do governo chinês. 

Os encontros aconteceram entre março e novembro do 
ano passado, quando os especialistas da Microsoft Re-
search Asia estiveram com os chineses da Universidade 
Nacional de Tecnologia de Defesa da China, instituição 
controlada pela Comissão Militar Central, o órgão militar 
mais importante do país. 

Como o FBI está cada vez mais preocupado com as 
ameaças de espionagem de estudantes e cientistas, foram 
rapidamente inciadas as investigações sobre as ligações 
institucionais dos autores dos três temas abordados.

Volta, depois do esquisito roubo
Em maio do ano passado, houve a invasão hacker da 

Taylor, empresa fundada por brasileiros. Isso aconteceu de-
pois de ser realizado um ICO na Estônia, só sobraram US$ 
20 mil dos quase US$ 2 milhões arrecadados. O engraçado e 
bastante singelo é que os tokens dos Conselheiros e dos fun-
dadores porque havia um contrato inteligente que os torna-
vam inacessíveis. Em entrevista ao Portal do Bitcoin, Thiago 
Regis, novo CEO da Taylor, está anunciando que pretende 
retomar o projeto do aplicativo de criptomoedas. 

Pessimismo do FMI beneficia o ouro
O FMI divulgou, nesta quarta-feira, o mais recente rela-

tório de Estabilidade Financeira Global, onde assinala que 
há riscos elevados de um desequilíbrio. Como as conclusões 
foram consideradas pessimistas para a evolução da economia 
mundial, o subiu.

SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 (Valor expresso em reais)
Notas 31/12/2018 31/12/2017 Variação

Ativo 49.572.616 42.851.873 5.171.589
Circulante 24.103.139 27.237.439 (3.134.300)
Caixa e equivalentes de caixa 1 301.588 34.768 266.820
Clientes 2 13.449.937 18.096.143 (4.646.206)
Impostos a recuperar e a 
compensar 3 7.282.535 3.716.430 3.566.105
Adiantamentos 320.270 2.788.440 (2.468.170)
Despesas antecipadas 2.737.522 2.590.371 147.151
Outros Créditos 11.287 11.287 -

Não circulante 25.469.476 15.614.434 8.305.889
TVM 46.000 - 46.000
Impostos a recuperar e a 
compensar 5 8.934.527 3.575.079 5.359.448
Partes relacionadas 2.900.441 - 2.900.441
Imobilizado 4 13.542.330 11.984.089,66 1.558.240
Intangível 46.179 55.266 (9.087)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO - EXERCÍCIO FINDO 
EM 31/12/2018 ( Valores expressos em Reais)

2018 2017
Receita Operacional Líquida 86.491.797 80.856.542
Custo dos serviços prestados (91.356.043) (74.586.191)
Lucro Bruto (4.864.246) 6.270.350
Despesas administrativas e operacionais (4.195.808) (18.309.058)
Receitas/Despesas financeiras (3.334.641) (441.422)
Outras receitas/despesas operacionais 1.976.989 2.029.269

(5.553.459) (16.721.210)
Resultado Operacional Antes do Imposto (10.417.706) (10.450.860)
Imposto de renda e contribuição social 3.515.360 3.804.064
(-) IR/CS diferidos - -
Prejuízo Líquido do Exercício (6.902.345) (6.646.796)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Valores expressos em Reais)

2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (6.902.345) (6.646.796)
Depreciação e amortização 2.377.654 2.412.549
Reversão de ajuste de avaliação patrimonial - (1.498.301)
Reversão / Provisão para contingências 65.866 358.861
Reversão / Provisão para devedores duvidosos 888.701 -
Reversão / Provisão para honorários de êxito 388.106 -
IRPJ E CSLL diferidos (3.515.360) -
Lucro (prejuízo) ajustado (6.697.379) (5.373.688)
Diminuição (aumento) em clientes 3.757.505 (213.723)
Diminuição (aumento) em impostos a recuperar
 e a compensar (5.410.193) (1.477.001)
Diminuição (aumento) em adiantamentos diversos 2.494.211 (2.701.834)
Diminuição (aumento) em outros créditos (173.192) (2.534.849)
Aumento (diminuição) em fornecedores 1.641.373 325.099
Aumento (diminuição) em obrigações trabalhistas (1.136.449) 207.780
Aumento (diminuição) em obrigações tributárias (391.773) 734.423
Aumento (diminuição) em outros débitos 114.199 863.863
Aumento (diminuição) em impostos diferidos - (771.853)
Aumento (diminuição) em provisões diversas 1.229.922 3.066.482
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais (4.571.776) (7.875.302)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado (3.926.807) (438.017)
Baixa de ativo imobilizado - 6.630.892
Resgate/(aquisição) TVM (46.000) -
Caixa líquido usado nas atividades
 de investimento (3.972.807) 6.192.876
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento (diminuição) em empréstimos
 e financiamentos 10.348.400 3.349.249
Aumento do capital social - 17.500.000
Pagamento de dividendos - (24.090.867)
Ajuste adoção CPC 48 no PL (3.579.700) -
Mútuo a receber (2.900.441) -
Mútuo a pagar 4.943.144 -
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento 8.811.403 (3.241.618)
Aumento (diminuição) líquido de caixa
 e equivalente  de caixa 266.820 (4.924.044)
Caixa e equivalente de caixa no inicio do período 34.768 4.958.812
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 301.588 34.768

266.820 (4.924.044)

A Smartcoat Engenharia em Revestimentos S/A é uma Sociedade Anônima de 
capital fechado, constituída em 10/2007, controlada pela Priner Serviços Indus-
triais S.A.. Sua principal atividade refere-se à prestação de serviços on-shore 
e off-shore na preparação de superfície e pintura de plataformas marítimas. A 
sociedade foi convertida em S.A. em 12/2017. As demonstrações contábeis 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as  quais abrangem a Legislação Societária e 
Pronunciamentos Técnicos, que estão em conformidade com as normas inter-
nacionais. Nota 1: São mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimen-
to e aplicações financeiras com risco insignificante em seu valor de mercado.  
Nota 2: São registrados pelo valor dos serviços prestados, ajustado pelo valor pre-
sente quando aplicável e líquido da provisão para redução ao valor recuperável. 
Nota 3: Impostos oruindos de retenção na fonte e créditos de Saldo Negativo e Base 
Negativa. Nota 4: Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da deprecia-
ção e de provisões para redução valor recuperável. Os gastos subsequentes são 
reconhecidos no resultado. As melhorias são incorporadas ao custo de aquisição 
e a depreciação é calculada de forma linear, à taxas que levam em consideração a 

Ricardo José Patine Filho - Contador CRC 1 SP 252050/O-9
Verdus Accounting Services Ltda - RC 2 SP 027294/O-8

Luiz Antônio Angélica – sócio-diretor - CPF: 035.795.388-61

Relatório da Diretoria: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2018. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro 29/03/2019.

Notas 31/12/2018 31/12/2017 Variação
Passivo e patrimônio líquido 49.572.616 42.851.873 6.720.742
Circulante 32.603.884 19.132.524 13.471.360
Fornecedores 4.764.857 3.123.484 1.641.373
Obrigações tributárias 117.125 2.321.004 (2.203.879)
Obrigações trabalhistas 3.576.166 761.276 2.814.891
Provisões trabalhistas 3.744.389 5.184.699 (1.440.309)
Empréstimos e financiamentos 14.753.160 6.827.129 7.926.032
Outros contas a pagar 1.029.133 914.934 114.199
Outras provisões 919.103 - 919.103
Partes relacionadas 3.699.950 - 3.699.950

Não circulante 5.840.288 2.108.861 3.731.428
Empréstimos e financiamentos 4.172.368 1.750.000 2.422.368
Contingências 424.727 358.861 65.866
Partes relacionadas 1.243.194 - 1.243.194

Patrimônio líquido 11.128.443 21.610.488 (10.482.045)
Capital social 6 16.610.488 26.700.000 (10.089.512)
Prejuízos acumulados (5.482.045) (5.089.512) (392.533)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018 (Valores expressos em Reais)
Capital social Reserva Capital Reserva ReavaliaçãoLucros e Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 9.200.000 17.579.030 1.498.301 8.069.122 36.346.452
Realização reavaliação terrenos (distribuição de dividendos) - - (1.498.301) - (1.498.301)
Distribuição de dividendos e aumento capital social (13/07/2017) - (17.579.030) - - (17.579.030)
Distribuição de dividendos e aumento capital social (13/07/2017) - - - (6.511.837) (6.511.837)
Aumento capital 9° Alteração Contrato Social 17.500.000 - - - 17.500.000
Prejuízo líquido do exercício - - - (6.646.796) (6.646.796)
Saldos em 31/12/2017 26.700.000 - - (5.089.512) 21.610.488
Absorção prejuízos acumulados em 31/12/2017 (5.089.512) - - 5.089.512 -
Constituição reserva de lucros AGE 06/2018 (5.000.000) 5.000.000 - - -
Adoção CPC 48 - Provisão Devedores Duvidosos - - - (3.579.700) (3.579.700)
Absorção prejuízos acumulados exercício-fiscal  2018 - (5.000.000) - 5.000.000 -
Prejuízo líquido do exercício - - - (6.902.345) (6.902.345)
Saldos em 31/12/2018 16.610.488 - - (5.482.045) 11.128.443

vida útil estimada dos bens. Nota 5: Impostos oriundos do diferimento da provisão 
das despesas operacionais conforme apuração do Lucro Real. Nota 6: Capital 
Social composto pela emissão de 26.700 milhões de ações, totalmente integra-
lizadas, dividido em 20.025 milhões de ações ON e 6.675 milhões de ações PN.

NOTAS EXPLICATIVAS

Banco Central quer mercado  
de capitais mais democrático 
Em evento nos 
EUA, Campos 
Neto defende 
autonomia  
do banco

Uma das prioridades da 
nova gestão do Banco Cen-
tral (BC) é ampliar e tornar 
mais democrático o mercado 
de capitais no país, com a 
participação de mais famí-
lias e empresas. 

A declaração tem vira-
do uma espécie de mantra 
do presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto. E ele 
destacou, durante evento 
nos Estados Unidos, nesta 
quarta-feira que uma de suas 
prioridades na instituição 
é realizar essa mudança. A 
afirmação faz parte de apon-
tamentos das apresentações 

que Campos Neto está fa-
zendo nas reuniões de Pri-
mavera do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial. 

Reuniões

As reuniões começaram 
nesta quarta-feira e termi-
nam no domingo (14), em 
Nova York e Washington. 
O evento reúne ministros 
da Fazenda e presidentes de 
bancos centrais do G20 (gru-
po formado pelas 20 maiores 
economias mundiais) e do 
Brics (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), além 
de investidores de diversos 
países. O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, também 
está nos Estados Unidos para 
participar dos eventos.

Autonomia legal

Outro objetivo citado 
por Campos Neto é aprovar 

a autonomia legal do BC, o 
que, para ele, pode ajudar a 
reduzir o risco-país (indi-
cador que orienta investi-
dores estrangeiros sobre a 
estabilidade econômica do 
país) e a aumentar o cres-
cimento de longo prazo da 
economia brasileira, con-
forme informou a agência 
Brasil. 

Também é prioridade 
manter a inflação baixa e 
estável, mantendo a “ex-
celente condução da políti-
ca monetária e continuar a 
aprimorar a comunicação”, 
afirmou Campos Neto. Ele 
disse que a aprovação e im-
plementação de reformas - 
notadamente as de natureza 
fiscal, como a da Previdên-
cia - e ajustes na economia 
brasileira são essenciais 
para manter a inflação bai-
xa em médio e longo pra-
zos, para redução da taxa 
de juros e recuperação eco-
nômica sustentável.

Segundo o presidente 
do BC, é preciso buscar as 
mudanças que permitam o 
desenvolvimento do mer-
cado brasileiro de capitais. 
“A esse respeito, medidas 
de ajuste fiscal também 
podem contribuir. Colocar 
as contas públicas em um 
caminho equilibrado, atra-
vés de um ajuste fiscal e 
de uma reestruturação pa-
trimonial, gera efeitos mul-
tiplicadores no mercado 
de capitais, resultando em 
maior diversificação desse 
mercado e aumento do nú-
mero de transações.”

Campos Neto ressaltou 
ainda a importância de re-
duzir o custo da intermedia-
ção financeira, aumentando 
a eficiência desse serviço e 
a concorrência, e de tornar 
os mercados financeiros 
mais abertos a todos os ti-
pos de agentes: pequenos e 
grandes, nacionais e estran-
geiros.

Fed  não aumentará juros mesmo com a economia recuando 
O Federal Reserve (Fed), 

banco central dos Estados Uni-
dos, adotou uma postura bem 
menos agressiva na reunião de 
março, sinalizando que não ele-
vará os juros este ano em meio 
à desaceleração da economia e 
anunciou um plano para acabar 
com o programa de redução do 
balanço até setembro.

Nesta quarta-feira, foi 
divulgada a ata desta reu-
nião na qual os membros 
do Fed debatem como ge-
renciar a forte carteira de 
títulos do banco central dos 

Estados Unidos, ao mesmo 
tempo em que concorda-
ram em ser pacientes sobre 
qualquer mudança na polí-
tica monetária. Segundo a 
Reuters, que teve acesso ao 
documento, uma parte sig-
nificativa da discussão foi 
dedicada a como reduzir o 
balanço do Fed e como ge-
renciá-lo quando esse pro-
cesso acabar.

Alguns membros sugeri-
ram que o Fed deveria discutir 
os custos e benefícios de no-
vas ferramentas para reduzir 

a demanda por reservas esta-
cionadas no banco central dos 
EUA, de acordo com a ata.

A ata mostra que o Fed via 
a economia dos EUA resis-
tindo à desaceleração eco-
nômica global, e os mem-
bros deixaram claro que não 
viam recessão para os EUA 
nos próximos anos. Mas al-
gumas autoridades disseram 
que podem mudar de ideia 
sobre se o próximo movi-
mento do Fed deveria ser 
elevar ou reduzir os juros.

“Vários participantes nota-

ram que suas visões sobre a 
faixa apropriada de meta para 
a taxa de juros poderia mudar 
para uma outra direção com 
base nos dados recebidos”, de 
acordo com o documento.

Embora as autoridades te-
nham destacado que o merca-
do de trabalho dos EUA parece 
forte, algumas demonstraram 
preocupação sobre a fraqueza 
e disseram que uma “deterio-
ração” da economia dos EUA 
pode ser amplificada por altas 
cargas de dívidas em empre-
sas norte-americanas.

CSN aplicará US$ 250 milhões em reabertura de bônus para 2023
A Companhia Siderúrgi-

ca Nacional (CSN) anunciou 
US$ 250 milhões em reaber-
tura de bônus para 2023 e 
oferta de novo bônus de refe-
rência em dólar de sete anos 
com possibilidade de resgate 
pelo emissor a partir de três 
anos (7NC3), de acordo com 
informações do IFR, da Refi-
nitv. Os bônus para 2023 estão 
na área de 7,375% e os 7NC3 
abaixo de 8%, disse o IFR.

A CSN, que tem rating B3 
pela Moody’s e B- pela Fi-
tch, contratou BB Securities, 
BofAML, Bradesco BBI, JP 
Morgan, Morgan Stanley e 

Natixis como coordenadores.
Os recursos ajudarão a fi-

nanciar uma oferta pelos bô-
nus que vencem este ano e 
em 2020 que estão circulação. 
Na última sexta-feira, a CSN 
anunciou que preparava emis-
são de até US$ 750 milhões 
para refinanciar títulos que 
vencem este ano e em 2020. 
As ações da CSN marcaram 
queda de 2,6% às 16h03, en-
quanto o Ibovespa tinha osci-
lação negativa de 0,06%.

De acordo com os resulta-
dos da siderúrgica divulgados 
em fevereiro, a receita líquida 
em 2018 e no quarto trimestre 

totalizou R$ 22,969 bilhões 
e R$ 6,05 bilhões, respecti-
vamente valores 24% e 21% 
superiores aos auferidos em 
2017 e 4T17. Segundo a com-
panhia, a melhora no desem-
penho ocorreu pelos maiores 
preços e volumes realizados 
em minério de ferro e siderur-
gia. 

Em 2018, o custo dos 
produtos vendidos somou 
R$ 16,106 bilhões, 18% su-
perior a 2017, pelo maior 
preço de matérias primas, 
impacto da valorização do 
dólar frente ao real no perí-
odo (+18,5%) e maiores vo-

lumes. No 4T18, o custo dos 
produtos vendidos totalizou 
R$3,999 bilhões, 12% maior 
em comparação ao mesmo 
trimestre do ano anterior. 

No ano passado, o lucro 
bruto totalizou R$ 6,863 bi-
lhões, incremento de 39% em 
relação a 2017. No 4T18, o 
lucro bruto somou R$ 2,052 
bilhões, 10% superior ao re-
gistrado no 3T18. A margem 
bruta subiu 3,6 p.p. e 5,6 p.p. 
frente a registrada no 3T18 e 
4T17, respectivamente, pas-
sando para 33,9% no 4T18, 
devido a melhores preços do 
aço e minério de ferro.
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Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 51,76, 
com perda de 1,13%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a 
R$ 34,09, com perda de 0,18%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 15,53, com perda de 0,45%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 
51,80, com desvalorização de 2,37%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da Braskem  terminaram cotadas a 
R$ 47,62, com desvalorização de 0,19%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a 
R$ 9,53, com valorização de 1,06%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.
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CONSTRUTORA  COLARES  LINHARES S.A.
CNPJ Nº 03.568.496/0001-92 NIRE 33300298291

Ata da Assembléia Geral Ordinaria. Data, Hora e Local: 10/03/2019, às 10hs, 
na sede social, na Rua da Ajuda 35, Salão 1401 - Centro - RJ/RJ. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades da convocação haja vista a presença 
da totalidade dos subscritores do capital social da Sociedade, em conformidade 
com o § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: Ricardo Linhares Co-
lares. Secretário: Renardo Linhares Colares. Ordem do Dia e Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: 1. Neste ato são reeleitos os membros do Conselho de 
Administração da Companhia, para cumprimento do mandato de 3 anos (2019 
- 2021), a contar da presente data, sendo, neste ato eleitos: como Presidente, o 
Sr. Ricardo Linhares Colares, CI 08.544.484-2 Detran/RJ, CPF 021.922.357-20 
como Vice-Presidente, o Sr. Renardo Linhares Colares, CI 99.975 OAB/RJ., CPF 
021.911.917-11, e como Conselheiro o Sr. Aldacir Medeiros Junior, brasileiro, ca-
sado, engenheiro Civil, CI 83.105.674-7, CREA/RJ, CPF 698.945.907-72, todos 
com endereço na sede da Sociedade e tendo, neste ato declarado que não estão 
impedidos de exercer a administração da Sociedade. 2.  É fixada, ainda, a remu-
neração anual global dos membros do Conselho de Administração no valor de 
até R$180.000,00, e da Diretoria no valor de até R$ 240.000,00, cuja distribuição 
entre os membros se fará pelo Conselho de Administração, de acordo com os cri-
térios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76.  Foi autorizada a lavratura 
da presente ata na sua forma sumária e dispensada a publicação das assinaturas 
dos acionistas presentes, nos termos do art. 130, § 1º e § 2º, da Lei 6.404/76. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada. RJ, 
10/03/2019. Subscritores: Ricardo Linhares Colares. Renardo Linhares Colares. 
Membros do Conselho de Administração eleitos: Ricardo Linhares Colares. Re-
nardo Linhares Colares. Aldacir Medeiros Junior. Jucerja reg. sob o nº 3554453 
em 22/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração. Data, Hora e Local: 
14/03/2019, às 11hs, na sede social, na Rua da Ajuda 35, Salão 1401 - Cena-
tro, RJ/RJ. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades da convo-
cação, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração. Mesa: Presidente: Ricardo Linhares Colares. Secretário: Renardo 
Linhares Colares. Ordem do Dia e Deliberações - Eleição de Membro da Diretoria 
da Companhia Aprovadas por Unanimidade: Eleição dos membros da Diretoria 
da Companhia, que deverão cumprir o mandato por um período de 3 anos (2019 
- 2021), a contar desta data: como Diretor sem designação específica, o Sr. Re-
nardo Linhares Colares, brasileiro, solteiro, , advogado, CI 99.975 OAB/RJ., CPF 
021.911.917-11e o Sr. Aldacir Medeiros Júnior, brasileiro, casado, engenheiro ci-
vil, CI 83.105.674-7, CREA-RJ, CPF 698.945.907-72, todos com escritório loca- 
lizado na sede da Cia. e tendo, individualmente, declarado não estarem incursos 
em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer adminis-
tração de sociedades. Encerramento da Sessão: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião do Conselho de Administração, após a lavratura da presente 
ata que, lida e votada, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conse-
lho de Administração. RJ, 14/03/2019. Membros do Conselho de Administração: 
Ricardo Linhares Colares. Aldacir Medeiros Junior. Renardo Linhares Colares. 
Diretores Eleitos: Renardo Linhares Colares. Aldacir Medeiros Júnior. Jucerja reg. 
sob o nº 3554459 em 22/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.  
                                 Omitido esta publicação no dia 10/04/2019

Impressão digital de vídeo para evitar pirataria
Alibaba vai 
analisar mais um 
milhão de vídeos 
curtos por dia

Na guerra contra a pira-
taria, a gigante de comércio 
eletrônico Alibaba lançou 
um projeto de “impressões 
digitais de vídeo”, uma tec-
nologia que fornece para 
cada vídeo original uma 
identidade online exclusiva. 
A empresa chinesa acredi-
ta que desta forma poderá 
combater a pirataria em suas 
plataformas de comércio 
eletrônico. Segundo Aliba-
ba, mais de um milhão de 
vídeos curtos de 20 a 30 se-
gundos de duração podem 
ser analisados diariamente. 

Os vídeos curtos passa-
ram a ser largamente utili-
zados em campanhas publi-
citárias entre os vendedores 

nas plataformas de comércio 
eletrônico Taobao e Tmall 
da Alibaba. Por conta do 
longo processo de solicita-
ção, de 10 a 30 dias, para pa-
tentear esses vídeos que são 
frequentemente atualizados, 
os comerciantes muitas ve-
zes acabam ficando expostos 
ao risco de serem pirateados 
por seus concorrentes. 

Para combater essa nova 
forma de pirataria, o labora-
tório de segurança da Alibaba 
criou “impressões digitais” 
para todos os vídeos origi-
nais no Taobao e Tmall com 
base em características como 
codificação e compressão de 
cada estrutura, explicou He 
Yuan, especialista sênior do 
laboratório. As impressões 
digitais podem ser utiliza-
das para identificar um vídeo 
mesmo que tenha sido cortado 
ou suas imagens tenham sido 
editadas, disse He.

Os participantes comer-
ciais dentro do projeto po-
dem atualizar seus vídeos e 
ter as “impressões digitais” 
geradas automaticamen-

te. Tais impressões digitais 
são comparadas com a base 
de dados de centenas de 
milhões de vídeos nas pla-
taformas para determinar 
sua originalidade. Uma vez 
qualificado como original, 
qualquer outro material que 
apresentar alta similaridade 
será reportado ao proprie-
tário da empresa que detém 
os direitos do vídeo original. 
A plataforma Alibaba divulgou 
que mais de 7 mil empresas se 
inscreveram no projeto, desde 
que foi disponibilizado online 
por cerca de um mês.

e-commerce

A China é o maior merca-
do de e-commerce do mun-
do e também um dos mais 
atacados pela pirataria. Em 
novembro do ano passado, o 
governo chinês regulamentou 
a primeira lei específica de co-
mércio eletrônico do país para 
combater a venda de produtos 
piratas e fazer valer os direitos 
de propriedade intelectual das 
marcas nacionais e internacio-

nais a venda nos marketplaces 
chineses.

A nova lei, que  entrou em 
vigor  em 1º de janeiro de 2019, 
tem cláusulas que visam reme-
diar a ampla disponibilidade de 
falsificações on-line e respon-
sabilizará os marketplaces por 
produtos falsificados e outras 
mercadorias violadas vendidas 
por sellers terceirizados em 
suas plataformas.

 “A lei tem como objetivo 
apoiar e promover o desenvol-
vimento do comércio eletrôni-
co, regulamentar a ordem de 
mercado e proteger os direitos e 
interesses legítimos de todas as 
partes no comércio eletrônico”, 
disse Cong Bin, vice-presi-
dente do Comitê de Constitui-
ção e Direito da APN. em um 
relatório para os legisladores 
quando o projeto de lei foi 
divulgado através do Comi-
tê Permanente do Congresso 
Nacional do Povo. Segundo 
reportagem do site e-com-
merce Brasil, a lei está sen-
do bem recebida por marcas 
de luxo, que são vítimas de 
falsificações chinesas.

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLIVEIRA 
LOPES contra WLADIMIR DEZIDERIO BANDEIRA e ROSI 
CRISTINA GUMARÃES DEZIDERIO (Processo nº 0489884-
84.2011.8.19.0001), na forma abaixo: A Dra. ANDREA DE 
ALMEIDA QUINTELA DA SILVA, Juíza de Direito da Vigésima 
Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente WLADIMIR DEZIDERIO BANDEIRA e 
ROSI CRISTINA GUIMARÃES DEZIDERIO de que o Pregão 
será realizado no dia 25.04.2019, às 13:00 horas, no Átrio do 
Forum, à Av. Erasmo Braga nº 115 – térreo (hall dos elevadores) – 
Castelo/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA COSTA, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 29.04.2019, no mesmo horário e local, pela oferta de 50% 
(Art.886, V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado na Av. Augusto 
Severo, nº 220/ Apto.301 – Glória/RJ., penhorado e avaliado 
no supra mencionados autos, pelo valor de R$ 410.000,00. De 
acordo com o 9º RI., (Mat.93.097), o ref. imóvel é foreiro a União 
Federal e ao Convento de Santa Tereza; consta no R-10 consta 
a Compra e Venda em favor dos executados; consta no R-11 
penhora desta Ação e no R-12 consta penhora da 34ª Vara Cível 
- RJ (Proc nº 0146066-82.2016.8.19.0001), proposta por Carlos 
Henrique da Silva em face de Wladimir Deziderio Bandeira. De 
acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel 
acima apresenta débitos de IPTU nos exercícios de 2009, 2011 
à 2016 e 2019, que perfaz o valor aproximado de R$ 3.971,46, 
mais os acréscimos legais. E conforme a certidão referente a 
taxa de incêndio apresenta débitos nos exercícios de 2013 
à 2017, que perfaz o valor aproximado de R$ 468,06 mais os 
acréscimos legais. A venda será livre e desembaraçada de 
débitos, conforme determina o Art. 908 § 1º do CPC, os créditos 
que recaem sobre o bem sub-rogando-se sobre o respectivo 
preço, e ainda os débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo 
o Art.130 do CTN.  As certidões de que trata a Consolidação 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas 
pela Sra. Leiloeira no ato do pregão e encontram-se nos 
autos. Condições de leilão: À vista (Art.892 do CPC), e/ou 
ainda de acordo com o Art.895, I, II, do CPC. 5% de comissão a 
Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido por 
lei, que serão pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento foi 
expedido este Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do 
Forum e nos autos acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. 
Erasmo Braga nº 115 – Castelo/RJ /RJ., 03/04/2019. Eu, Cezar 
Augusto Botelho (Mat. 01-16471), chefe da serventia cível, o fiz 
datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Andrea de Almeida Quintela 
da Silva – Juiza de Direito.
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Contagem Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 31.594.055/0001-09

1. Contexto operacional. A Cia. Contagem Securitizadora de Créditos Financeiros 
S.A., constituída em 12/09/18, com sede localizada na Av. José Luiz Feraz, 400,
bl.01 / apto 2111, Recreio dos Bandeirantes - RJ, CEP 22.790-587, registrada na
JUCERJA “JUCERJA” sob o NIRE nº 333.0032818-1, tem como objeto social: i. A
participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista 
ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras; ii. A aquisição 
e securitização de créditos; iii. Emissão e colocação de títulos de créditos, valores
mobiliários ou ação compatível com suas atividades; iv. Estruturação ou a realização
de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização 
de créditos; v. Realização de operação de hedge em mercados derivativos visando 
a cobertura de riscos na sua carteira de ativos e passivos; vi. A consultoria de inves-
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos acionistas da Contagem Securitizado-
ra de Créditos Financeiros S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Contagem 
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (Cia.), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o período de 12/09/18 (data da constituição) a 31/12/18, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Contagem Securitizadora 
de Créditos Financeiros S.A. em 31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período 
de 12/09/18 (data da constituição) a 31/12/18, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Cia., de acordo com os prin-
cípios 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 evidencia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. 
Continuidade normal dos negócios. Conforme mencionado na nota 1, a Cia. está em fase pré-operacional e as de-
monstrações contábeis estão sendo apresentadas e foram preparadas com pressuposto de continuidade normal de suas 
atividades. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais assuntos da auditoria. Com 
exceção do assunto descrito na seção Paragrafo de Ênfase, não existem outros assuntos de auditoria a serem comuni-
cados em nosso relatório. Outros assuntos. Demonstração do Valor Adicionado. A demonstração do valor adiciona-
do (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/18, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia. e 
apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração 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 contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. é a responsável por essas e outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data desse relatório. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. 
A administração é a responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é a responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podemser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação a capacida-
de de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objeto 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. São Paulo, 28/03/19. 

Maciel Auditores S/S - 2 CRC RS 5.460/O-0 T-SP; Luciano Gomes dos Santos - 1 CRC RS 59.628/O-2.

Resultado financeiro 31/12/2018
Tarifa bancária (12)
Prejuízo do exercício (12)

31/12/2018
Prejuízo do exercício (12)
Outros resultados abrangentes -
Total dos resultados abrangentes do exercício (12)

Início das atividades
Capital 
Social

Capital a in-
tegralizar

Capital social 
integralizado

Prejuízo do 
exercício Total

 em 12/09/18 1.000 (1.000) - - -
Integralização em 17/09/18 - 100 100 - 100
Prejuízo do exercício - - - (12) (12)
Saldos em 31/12/18 1.000 (900) 100 (12) 88

31/12/2018
Prejuízo do exercício (12)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 100
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 100
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 88
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 88

31/12/2018
Valor Adicionado Recebido em Transferência: Resultado financeiro (12)
Valor Adicionado Total a Distribuir (12)
Distribuição do Valor Adicionado (12)
Remuneração da capital próprios: Prejuízo do exercício (12)

timentos para fundos de investimentos que tenham como objetivo a aquisição de 
créditos. A Cia. encontra-se em fase pré-operacional e no decorrer desta fase, seus 
acionistas cobrem as suas necessidades de caixa. 2. Base de preparação das de-
monstrações financeiras. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações 
financeiras da Cia. foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das 
S.A. e normas e procedimentos contábeis emitidos pela CVM e Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais 
de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. As 
presentes demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Diretoria 
da Cia. em 28/04/19. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Estas de-
monstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Cia. 3. Resumo das principais políticas contábeis. 3.1. Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários 

e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela 
Empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/18
Aplicação financeira - Santander 88
5. Capital social. Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.

Quantidade R$
Cia Brasileira Securitiz. Subscritas Integralizadas Subscritas Integralizadas
Financeira S.A. - BRAFIN 900 90 900 90
Mauricio Luiz Visconti 100 10 100 10
Total 1.000 100 1.000 100

Balanço Patrimonial em 31/12/18 (Em Reais) Demonstração do Resultado em 31/12/18 (Em Reais) Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/18 (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 12/09/18 (Em Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/18 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras (Em Reais) 

Haroldo Monteiro da Silva Filho 
Diretor Presidente e Diretor de Relacionamento com Investidores

Diana Oliveira da Cunha - Contadora Responsável CRC RJ – 115.893/O-4

Ativo Nota 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 88

88
Passivo
Patrimônio líquido
Capital social 5 100
Prejuízo do exercício (12)

88

DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias

O MM Juiz de Direito, Dr. Ricardo Cyfer - Juiz Titular do Juízo da 
10ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conheci-
mento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funcio-
na a Erasmo Braga, 115, Lam I Corr B Sal 215 CEP: 02002-903 
- Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2387 e-mail: cap10vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Cumprimento de 
sentença - Pagamento; Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0416399-85.2010.8.19.0001, movida por CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO PAULISTA em face de JOSÉ 
RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, objetivando, sucintamente, 
cobrança de cotas condominiais vencidas e vincendas do imóvel 
descrito como vaga de garagem nº 1307, situada no edifício lo-
calizado na Praça Tiradentes, n º 10 - Centro/RJ, matriculada sob 
o nº 22.055 do 2º RGI, bem como condenação nos consectários 
legais. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu JOSÉ RODRI-
GUES DE SOUZA JÚNIOR, CPF/MF nº 098.164.937-80, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para CIÊNCIA DAS 
PENHORAS que recaíram sobre a vaga de garagem supracita-
da, bem como sobre a sala comercial nº 1605 do mesmo prédio, 
matriculada sob o nº 21.906 do 2º RGI, ficando ciente que, que-
rendo, poderá oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de quinze dias, 
ciente de que, decorrido o prazo, será procedida a avaliação do 
bem penhorado para licitação em hasta pública (leilão). Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 23/10/2018. Eu, Fabia-
ne Paes Landim de Oliveira - Chefe de Serventia Judicial - Matr. 
01/22019, digitei. E eu, Fabiane Paes Landim de Oliveira - Chefe 
de Serventia Judicial- Matr. 01/22019, o subscrevo. 0257

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

com Prazo de 20 dias, na forma abaixo.
O Dr. Sandro Lúcio Barbosa Pitassi, Juiz de Direito na Trigésima 
Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
seu intermédio, CITA e INTIMA HILDA CASTIELO MARQUES 
(CPF 026.324.037-15), que se encontra em local incerto e não sa-
bido nos autos da ação pelo Procedimento Comum - Cobrança de 
Despesas Condominiais (Proc. 0091462-74.2016.8.19.0001), pro-
posta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO CRISTÓVÃO, relati-
va ao imóvel situado na Rua São Cristóvão nº 670, apto. 502, São 
Cristóvão, nesta cidade, para comparecer pessoalmente, acompa-
nhada de advogado ou defensor público, à audiência de concilia-
ção do art. 334 do CPC, designada para o dia 29.05.2019, às 13h, 
podendo, entretanto, constituir representante, por meio de procu-
ração específica, com poderes para negociar e transigir, ficando 
ciente de que o não comparecimento injustificado é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa 
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida o do 
valor da causa, bem com de que, não sendo obtida a conciliação, 
deverá oferecer contestação, na forma do art. 335, I e II e do art. 
336 do CPC, e, se não oferecê-la, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC). 
Ciente de que este Juízo funciona na Avenida Erasmo Braga, nº 
115, salas 317, 319 e 321, corredor A - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e fim de direito é 
expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Comarca 
da Capital, aos 18/03/2019.. Eu, Maria Alice Gomes Massoni da 
Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscre-
vo. (as) Sandro Lúcio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito. 0258

CENTRO COMERCIAL URUGUAIANA
CNPJ 31.602.840/0001-58

EDITAL – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o estatuto da CCU - Centro Comercial Uruguaiana, 
convoca a diretoria para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
na Av. 13 de maio, nº 33 , sala 1507 – Centro, no dia 18 de abril de 2019 
às 09:00h, em Primeira convocação, 9:30h em Segunda convocação e às 
10:00h em Terceira e última convocação com os diretores presentes para 
eleger a nova diretoria para o mandato de 04 (quatro) anos.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019.
João Lopes do Nascimento

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Nº 008/2019
BZLOG RDUC 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – 
CNPJ: 19.570.437/0001-99, torna pública que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente– SMMA o Documento de Autorização 
para Supressão de Vegetação de nº 008/2019, emitida em 05 de abril de 
2019.  Trata-se de uma autorização de Supressão de Vegetação em Área 
de 5.303,00m² (INCLUIDO 249 INDIVÍDUOS ARBÓREOS VIVOS E 50 
MORTOS) para implantação de obra de arte (VIADUTO DE ACESSO) na 
FAIXA DE DOMÍNIO NA RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM113+000m – 
PISTA SENTIDO RIO DE JANEIRO, LOTEAMENTO NÚCLEO COLONIAL 
SÃO BENTO - 4ªGLENA – BAIRRO PILAR - 2° DISTRITO – DUQUE DE 
CAXIAS – RJ.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convoca-
dos os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 
30/04/2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 
19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líqui-
do do exercício social encerrado em 31/12/2018; c) Eleição dos Membros 
da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de Janeiro, 10/04/2019. 
Wilson  Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
MANUEL VILELA FILHO, CPF 259.522.427-015 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – 
SMCA, através do processo nº.14/200.202/2010, a Licença Municipal 
de Recuperação para desativação do Posto Revendedor de Combustí-
vel para Veículos Automotores, localizado na Rua Conselheiro Galvão, 
nº 322, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.790-701.

Pré-edital e minuta do contrato da 16ª rodada de licitações 
A Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
realizou nesta quarta-
feira, no Rio de Janeiro, 
a audiência pública sobre 
o pré-edital e a minuta de 
contrato da 16ª Rodada de 
Licitações de Blocos Ex-
ploratórios, prevista para 
ser realizada no dia 10 de 
outubro. Durante o perí-
odo de consulta pública, 
a Agência recebeu 104 
contribuições relativas ao 
pré-edital e 248 sobre a 
minuta de contrato. A 16ª 
Rodada ofertará 36 blocos 
em cinco bacias sedimen-
tares (Campos, Camamu-
Almada, Jacuípe, Pernam-
buco-Paraíba e Santos), 
com área total de 29,3 mil 
km².

Entre as principais al-
terações propostas com 
relação ao edital da 15ª 
Rodada, destacam-se as 
alterações decorrentes 
do início da utilização 
do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) nas 

rodadas de licitações da 
ANP, com a inclusão de 
novos procedimentos e 
orientações para as lici-
tantes apresentarem docu-
mentos para participarem 
do certame.

Uma das mudanças é a 
redução do uso de papel 
como suporte físico para 
documentos institucionais 
e o compartilhamento de 
informações com atualiza-
ção e comunicação de no-
vos eventos em tempo real. 
Esta iniciativa promove a 
economia de tempo e de 
recursos e oferece maior 
segurança, transparência 
e agilidade no trâmite de 
processos, acredita a agên-
cia reguladora. Agora, o 
interessado poderá peticio-
nar documentos eletronica-
mente, consultar processos 
e acompanhar o seu anda-
mento pelo SEI.

 Cadastramento
 
O primeiro passo para 

utilizar o SEI é cadastrar-

se junto à ANP como usu-
ário externo. Esse cadas-
tro é destinado a pessoas 
físicas que participem em 
processos administrativos 
junto à ANP, independen-
temente da vinculação a 
determinada pessoa jurí-
dica.

Para fazer seu cadas-
tro no SEI da ANP aces-
se: http://www.anp.gov.br/
processo-eletronico-sei. O 
instrumento auxiliar para o 
cadastramento é o Manual 
do Usuário Externo tam-
bém disponível na página. 
O cadastro permitirá o pe-
ticionamento eletrônico de 
documentos, entretanto, o 
peticionamento físico se-
guirá possível e as unida-
des de Protocolo da ANP 
continuarão funcionando 
regularmente.

 
16ª Rodada

Os documentos solici-
tados no edital de lici-
tações para participação 
na 16ª Rodada de Licita-

ções deverão ser encami-
nhados à ANP por meio 
do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), 
respeitando-se os prazos 
definidos na Tabela 1 do 
edital. A Superintendên-
cia de Promoção de Lici-

tações elaborou manual 
com o passo a passo para 
acesso ao sistema e o pe-
ticionamento eletrônico 
de documentos para par-
ticipação na 16ª Rodada 
de Licitações.

Manual para peticiona-

mento de documentos no 
SEI para a 16ª Rodadas de 
Licitações.

Dúvidas ou sugestões de 
aprimoramento ao docu-
mento podem ser enviadas 
para o e-mail rodadas@anp.
gov.br.

Oferta de 36 blocos em cinco bacias sedimentares 

Arquivo Agência Brasil
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2018 da Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos 
fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019. A Diretoria.

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e 
Segurança S/A, criada em 02 de abril de 2012, é uma sociedade por ações de 
capital fechado, e tem como atividade o desenvolvimento, a industrialização, 
a produção, a comercialização e a exploração de serviços, produtos e 
sistemas de defesa e segurança, inclusive tecnologias, meios de transporte 
e comunicações, equipamentos e serviços técnicos especializados para a 
área de inteligência, defesa e segurança.  Através do Contrato de Compra 
e Venda de Ações e outras avenças, datado de 21 de setembro de 
2017, a Construtora Queiroz Galvão S.A. legítima e única proprietária da 
companhia, vendeu a totalidade das ações ordinária para a Queiroz Galvão 
Naval S.A. passando esta a ser sua única acionista. 2 - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis emitidos 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações contábeis de acordo 
com as normas IFRS e as normas CPC exigem que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. Em 2018 e 2017 
a empresa não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não 
está sendo apresentada essa demonstração. As demonstrações contábeis 
foram aprovadas para publicação pelo Conselho de Administração em 
25 de março de 2019. 3 - Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e 
equivalentes de caixa: Representam os recursos da companhia, sem 
restrições para uso imediato, na movimentação das operações da empresa, 
incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos. São classificados 
como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados disponíveis 
para negociação, e estão registrados pelo valor original até a data de 
encerramento das demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata 
que equivalem aos seus valores de mercado. b) Apuração do resultado: 
As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício. Em 
2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente. 
O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, 
com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A Administração 
da Companhia avaliou essa nova norma e concluiu não haver impacto 
relevante sobre patrimônio da Companhia. c) Provisões: Uma provisão 
é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem 
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar 

Ativo 2018 2017
Circulante:

Caixa e equivalentes de caixa  ..................................... 43 434
Outras contas a receber ............................................... 954 884
Partes relacionadas (Nota 5) ........................................ 12.065 11.558

13.062 12.876
Não Circulante:

Investimento (Nota 4) .................................................... 16.828 21.177
Imobilizado  ................................................................... 2 3

16.830 21.180
Total do Ativo ................................................................. 29.892 34.056

Passivo 2018 2017
Circulante:

Fornecedores ................................................................ 14 8
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais ........... 357 200

371 208
Patrimônio líquido: (Nota 6)

Capital social  ................................................................ 29.797 29.797
Reservas de lucros ....................................................... - 4.051
Prejuízos acumulados ................................................... (276) -

29.521 33.848
Total do Passivo ............................................................ 29.892 34.056

2018 2017
Resultado de Equivalência Patrimonial .............. 1.174 2.147

Lucro Bruto ......................................................... 1.174 2.147

Despesas Operacionais:

 Despesas administrativas ............................... (3.020) (2.630)

 Despesas tributárias ....................................... (4) (32)

 Depreciação .................................................... (1) (1)

(3.025) (2.663)

 Receitas financeiras ........................................ - 1

 Despesas financeiras ...................................... (18) (10)

(18) (9)

Prejuízo do exercício .......................................... (1.869) (525)

Prejuízo do exercício por ação do capital social (0,06) (0,02)

Quantidade de ações do capital social ............... 29.797.477 29.797.477
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros Prejuízos 
acumuladosCapital social Reserva legal Reserva de lucros a realizar Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 ................................... 29.797 2.118 6.968 - 38.883
Prejuízo do exercício  ........................................................ - - - (525) (525)
Destinação do resultado do exercício:

- Dividendos Distribuídos ................................................ - - (4.510) - (4.510)
- Compensação de prejuízo ............................................ - - (525) 525 -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 .............................. 29.797 2.118 1.933 - 33.848
Prejuízo do exercício  ........................................................ - - - (1.869) (1.869)
Destinação do resultado do exercício:
Dividendos Distribuídos ..................................................... - - (2.458) - (2.458)
Compensação de prejuízo................................................. - (2.118) 525 1.593 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .............................. 29.797 - - (276) 29.521

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício ....................................................... (1.869) (525)

Ajustes por:
Depreciação................................................................. 1 1
Resultado de Investimento (Equivalência Patrimonial) (1.174) (2.147)

Prejuízo Ajustado ............................................................ (3.042) (2.671)
Variações nos ativos e passivos operacionais:

(Aumento) diminuição em outras contas a receber ...... (70) 1
(Aumento) diminuição em impostos a compensar ........ - 9
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais ............... 157 101
Aumento (diminuição) em fornecedores ....................... 6 (1)
Aumento (diminuição) em partes relacionadas ............. (506) 7.422

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
operacionais .................................................................. (3.455) 4.861

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos de controlada ............................. 5.522 -
Recursos líquidos gerados nas atividades de 

investimento .............................................................. 5.522 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Distribuição de dividendos ............................................ (2.458) (4.510)
Recursos líquidos usados nas atividades de 

financiamento ............................................................ (2.458) (4.510)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (391) 351
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa e 

equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ... 434 83
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ....... 43 434

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (391) 351
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos 
de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as 
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos 
específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados 
no resultado. d) Investimentos: O investimento em controlada é avaliado 
pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações 
contábeis da Empresa investida. O resultado apurado está demonstrado 
como resultado operacional na conta de resultado de equivalência 
patrimonial. Investimentos em entidades controladas: Entidades 
controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora 
exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a 
obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas 
de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital 
votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de 
exercer uma influência significativa, mas em que não detém o controle 
ou o controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e 
operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial 
é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência 
significativa sobre a coligada. 4 - Participação em Sociedade Controlada: 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a conta de investimentos apresentava 
a seguinte composição:

2018

Empresa:

Partici-
pação no 
Capital %

Patri-
mônio 

Líquido

Valor do 
Investi-
mento

 Resultado 
de Equiva-

lência
LOCAV Locadora Ltda. .... 50,00 33.657 16.828 1.174

16.828 1.174

 2017

Empresa:

Partici-
pação no 
Capital %

Patri-
mônio 

Líquido

Valor do 
Investi-
mento

Resultado 
de Equiva-

lência
LOCAV Locadora Ltda. ... 50,00 42.353 21.177 2.147

21.177 2.147
5 - Partes Relacionadas: Representado basicamente por transações 
realizadas com a controladora Queiroz Galvão Naval S.A. As transações 
são efetuadas em condições usuais de mercado e não tiveram incidência 
de juros e correção monetária. 6 - Patrimônio Líquido: O Capital Social é 
de R$ 29.797.477,00 (vinte e nove milhões setecentos e noventa e sete mil 
quatrocentos e setenta e sete Reais), representado por 29.797.477 (vinte 
e nove milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e 
sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito 
e integralizado. Em 31 de dezembro de 2018 o valor patrimonial por ação 
era de R$ 0,99 e de R$ 1,14 em 2017. O Estatuto prevê que do lucro líquido 
do exercício apurado, serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição 
da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social e 

Aos Administradores e Acionistas da 
Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Galvão Tecnologia 
em Defesa e Segurança S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa 
e Segurança S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião sem ressalva
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 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da

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

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

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.

CRC-RJ-2026-O-5CRC-RJ-2026-O/5

Mário Vieira Lopes  José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 60.611/O Contador - CRC-RJ 036.737-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DIRETORIA

Othon Zanoide de Moraes Filho
Sérgio de Oliveira Souza Júnior

CONTADOR

Flávio de Castro e Souza
CRC-RJ 60.913

3% (três por cento) à distribuição ao acionista como dividendo obrigatório, 
podendo a Assembleia Geral deliberar distribuição a menor ou a retenção 
de todo o lucro. 7 - Contingências: A administração da Sociedade, baseada 
na opinião de seus consultores jurídicos entende que os encaminhamentos 
e providências cabíveis para quaisquer contingências no âmbito fiscal, 
tributário, previdenciário e trabalhista; já foram tomados em cada situação 
e são suficientes para preservar o patrimônio da companhia não existindo 
indicações, em 31 de dezembro de 2018, da necessidade de se reconhecer 
quaisquer provisões para contingências nas demonstrações contábeis. Os 
registros contábeis e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades 
fiscais durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação 
fiscal específica aplicável. 8 - Eventos Subsequentes: A Companhia 
avaliou os acontecimentos entre a data-base da presente Demonstrações 
Contábeis e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos 
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis 
pertinentes ao assunto.
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

Prezados Senhores: Em atendimento aos dispositivos legais vigentes, 
submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração, as 
demonstrações contábeis e o relatório dos auditores independentes, referentes 
às atividades da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Performance do Voleibol: 
Encerramos o ano de 2018 com todas as nossas metas alcançadas. Esse foi 
mais um ano de muito aprendizado, crescimento e felicidade para o voleibol 
brasileiro. Enfrentamos dificuldades, superamos obstáculos, e vivemos 
momentos de alegrias com bons resultados das nossas seleções e duplas 
espalhados pelos mais diversos cantos do mundo. Entre as conquistas, tivemos 
a nossa base alcançando objetivos nas edições do Sul-Americano. As seleções 
sub-19 e sub-21 masculinas foram campeãs, assim como a equipe sub-20 
feminina. Já o time sub-18, apesar de não ter conquistado o título, e ter ficado 
com uma honrosa medalha de bronze, manteve a regularidade de classificar o 
Brasil para o Campeonato Mundial de 2019 – onde estarão as nossas quatro 
seleções de base. Nossas seleções adultas enfrentaram a enorme dificuldade 
de disputarem um Campeonato Mundial, onde se reúnem os melhores, onde se 
encara a cada partida o mais alto nível do voleibol. A seleção feminina chegou ao 
resultado que foi possível, ficando com a sétima colocação, e a equipe masculina 
brilhou, sendo vice-campeão. Na praia, o ano de 2018 deu à dupla Agatha/Duda 
o título de campeã do Circuito Mundial e do World Tour Finals. Duda foi eleita a
melhor jogadora do mundo e também se tornou a mais jovem a vencer o giro
internacional. Também tivemos novidades na gestão, especialmente através da
atualização do Estatuto, atendendo as boas práticas de governança. Neste ano
recebemos, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Sou do Esporte como uma
das organizações esportivas mais alinhadas com os princípios de governança
esportiva, algo que nos deixou muito satisfeitos. Também criamos o Conselho
de Administração, realizamos Workshop de Vôlei de Praia, seminários de vôlei
de quadra e tudo isso envolveu grandes nomes do voleibol brasileiro, além
de treinadores estrangeiros que atuam nas nossas competições. Seguimos
cada vez mais fortes na busca por novos resultados dentro e fora de quadra.
Agradecemos mais uma vez ao Banco do Brasil, patrocinador oficial do voleibol
brasileiro, e a todos os parceiros que contribuem tanto para o desenvolvimento
constante da nossa modalidade. Para todo esse sucesso, contamos sempre com 
importantes parceiros, a quem agradecemos cada vez mais: Banco do Brasil,
Asics, Cimed, Delta, Gol, Tudus, Sky,Travel Ace, Hotel Urbano, Mackenzie,
Lapec, Cenoura e Bronze, Mikasa, Grupo Globo, Supermercado COCH, Coca
Cola, Três Corações.
Abaixo nosso quadro de medalhas.

Seleções Femininas - ADULTA
Campeonatos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Copa do Mundo 1º

Campeonato Mundial 2º 3º

Jogos Olímpicos 1º 1º

Jogos Pan-Americanos 1º 2º

Copa dos Campeões 2º 1º 2º

Liga das Nações/Grand Prix 1º 1º 2º 2º 2º 1º 1º 3º 1º 1º

Montreux Volley Master 1º 1º 1º

Sul-Americano 1º 1º 1º 1º 1º

Seleções Masculinas - ADULTA
Campeonatos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Copa do Mundo 3º

Campeonato Mundial 1º 2º 2º

Jogos Olímpicos 2º 2º 1º

Jogos Pan-Americanos 1º 2º

Copa dos Campeões 1º 1º 1º

Liga das Nações/Liga Mundial 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º

Copa América 2º

Sul-Americano 1º 1º 1º 1º 1º

Seleções de Praia - ADULTO
Campeonatos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jogos Olímpicos Masculino 3º

2º
2º 1º

Jogos Olímpicos Feminino 3º 2º

Campeonato Mundial Masculino 2º 2º

1º
2º 3º

1º
1º

Campeonato Mundial Feminino 3º

2º
1º 3º 3º

2º

1º

3º

Circuito Mundial Masculino 1º 2º 2º 1º 2º 2º 3º 2º

1º
1º

Circuito Mundial Feminino 3º

1º

2º

1º

2º

1º
1º 1º 2º

1º

2º

1º

2º

1º
1º 1º

Jogos Pan-Americanos Masculino 1º 2º

Jogos Pan-Americanos Feminino 1º 3º

Circuito Sul-Americano Masculino 3º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º

Circuito Sul-Americano Feminino 1º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º

Seleções de Quadra - BASE
Campeonatos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Campeonato Mundial Feminino SUB-18 1º 3º

Campeonato Mundial Masculino SUB-19
Campeonato Mundial Feminino SUB-20 3º 2º 3º 2º

Campeonato Mundial Masculino SUB-21 1º 2º

Campeonato Mundial Feminino SUB-23 1º

Campeonato Mundial Masculino SUB-23 1º

Sul-Americano Feminino SUB-18 1º 1º 2º 1º 1º 3º

Sul-Americano Masculino SUB-19 2º 2º 1º 2º 2º 1º

Sul-Americano Feminino SUB-20 1º 1º 1º 1º 1º 1º

Sul-Americano Masculino SUB-21 2º 1º 1º 1º 2º 1º

Sul-Americano Feminino SUB-22 1º 1º

Sul-Americano Masculino SUB-22 1º 1º

Sul-Americano Feminino SUB-15 1º 1º

Sul-Americano Masculino SUB-21 1º 1º

Seleções de Praia - BASE
Campeonatos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jogos da Juventude Feminino 1º

Jogos da Juventude Masculino
Mundial Feminino SUB-19 1º 1º 1º

Mundial Masculino SUB-19 1º 1º

Mundial Feminino SUB-21 2º 1º 1º

Mundial Masculino SUB-21 2º 2º 3º 1º 1º 1º

Mundial Feminino SUB-23 2º

Mundial Masculino SUB-23 2º 3º

Governança: Nosso compromisso é estabelecer processos e modelos 
de governança com aderência às melhores práticas do mercado, sendo 
reconhecidos como uma entidade que adota os procedimentos mais modernos 
do mundo corporativo e esportivo. Visão e Missão: Visão: Ser referência mundial 
como modelo de gestão com ênfase em formação, resultados, sustentabilidade 
e popularidade do voleibol. Missão: Liderar o processo de desenvolvimento e 
disseminação do voleibol brasileiro junto às entidades em todo o território nacional 
e representar a modalidade com excelência em eventos internacionais. Código 
de Etica: As constantes mudanças ocorridas no cenário esportivo mundial ao 
longo das últimas décadas, estimulam a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
VOLEIBOL - CBV a manter atualizado seu código de ética, com objetivo de 
se adequar ao reconhecimento de novos comportamentos, valores, princípios 
e normas representativas da evolução da sociedade brasileira e à interação 
resultante do voleibol do Brasil, nos patamares mais elevados do esporte 
Mundial. Desempenho Econômico-Financeiro: O Brasil nos últimos anos vem 
enfrentando um momento de instabilidade econômica que está afetando diversos 
setores do país, e o esporte de forma direta com a efetiva queda de investimentos 
nas modalidades esportivas. Reflexo deste cenário pode ser evidenciado com a 
redução de patrocínios oriundos de fontes privadas e públicas, especialmente 
após a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No caso específico do Voleibol 
brasileiro o cenário não é diferente, e a recessão também nos afetou, mas em 
meio às incertezas da economia conseguimos renovar os principais contratos 

de patrocínio que garantem a continuidade do Voleibol, com mais chances de 
conquistas de medalhas, para o próximo ciclo Olímpico (2017 – 2020). Mesmo 
com a renovação dos contratos de patrocínio a Confederação teve que se 
adequar a uma nova realidade econômica, uma vez que os contratos sofreram 
reduções em seus valores. Diante desta nova configuração financeira a CBV 
adotou medidas de contingência para readequações de suas despesas. Uma das 
principais ações da presidência foi adotar medidas dinâmicas focadas na gestão 
financeira para redução de custos, dentre elas a negociação com fornecedores 
com intuito de flexibilizar os prazos para pagamentos, adequação do quadro de 
pessoal, redução do espaço físico do escritório e consequentemente da despesa 
de aluguel, reavaliação dos custos das competições e inserção de projetos 
incentivados, captação de novos patrocinadores, dentre outras.
Informações Financeiras

Liquidez Corrente 2018 2017
Memória de 
cálculo do índice

Ativo Circulante 27.977329 19.329.164 O índice de liquidez corrente é 
calculado pela divisão do Ativo 
Circulante pelo Passivo Circulante
Ativo Circulante/Passivo Circulante

Passivo Circulante 36.009.667 36.253.448
Liquidez Corrente 0,78 0,53

Liquidez Imediata 2018 2017
Memória de 
cálculo do índice

Disponível 4.669.214 1.770.421 O índice de liquidez imediata 
é calculado pela divisão do 
Disponível pelo Passivo Circulante
Ativo Circulante/Passivo Circulante

Passivo Circulante 36.009.667 36.253.448
Liquidez Imediata 0,13 0,05

Receita operacional líquida 87.299.099 84.919.948
Custos (47.283.005) (60.920.553)
Superávit bruto 40.016.094 23.999.395
Despesas com pessoal e encargos (17.790.160) (17.788.622)
Despesas Gerais e Administrativas 
(depreciação/amortização) (15.204.726) (20.127.068)
EBITDA 7.021.208 (13.916.295)
(+) Adições
Receita Financeira 127.974 743.139
(-) Subtrações
Depreciação/amortização (653.169) (827.540)
Despesas Financeiras (666.093) (1.878.850)
Déficit/Superávit 5.829.920 (15.879.546)

Os reflexos das ações adotadas pela CBV em busca de redução de custo e 
otimização de recursos podem ser observados na recuperação dos índices de 
liquidez obtidos em 2018 em comparação ao exercício de 2017, assim como 
podemos observar uma recuperação do EBTIDA conforme quadro acima. 
Perspectivas e Estratégias: Reconhecemos que 2019 ainda será um ano de 
desafios. Isso exigirá de nós cautela e austeridade, por meio de um planejamento 
criterioso e de uma execução precisa para alcançarmos o desempenho financeiro 
desejado. Estamos certos de que temos os alicerces necessários para nossa 
sustentação hoje, assim como o potencial para inovar que garantirão nosso 
sucesso em médio e longo prazos. A palavra-chave será, portanto, eficiência, sem 
abrir mão da nossa mobilização em favor do voleibol. A administração da CBV 
reitera seu desejo de encarar os desafios de 2019 com serenidade, trabalhando 
cada vez mais para que o Brasil consolide sua posição de destaque no Voleibol 
mundial. Que 2019 seja mais um ano de sucesso para o voleibol brasileiro. 
Agradecimentos: A Administração da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
VOLEIBOL - CBV agradece a confiança e o apoio dos nossos atletas, federações, 
patrocinadores, fornecedores, instituições contábeis, órgãos governamentais e, 
em especial, a todos colaboradores por sua dedicação e trabalho de equipe.

Walter Pitombo Laranjeiras - Presidente
Radamés Lattari Filho - Diretor Executivo

Luciana de Oliveira da Silva - Contadora - CRC- RJ 096121 

Ativos Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.200.888 922.313
Recursos de convênios 6 2.468.326 848.108
Contas a receber 7 19.649.750 15.877.765
Federações nacionais 8 619.983 95.726
Federações internacionais 304.186 2.196
Clubes nacionais 10.750 39.000
Estoque Material Esportivo 9 2.013.741 1.084.750
Adiantamentos diversos 10 231.133 154.091
Impostos a recuperar 11 26.503 72.696
Despesas antecipadas 12 452.069 232.519

Total do Ativo Circulante 27.977.329 19.329.164
Depósitos Judiciais 135.545 135.545
Investimento - 3.850
Imobilizado 13 3.349.773 3.827.126
Intangível 200.593 200.593

Total do Ativo Não Circulante 3.685.911 4.167.114
Total do ativo 31.663.240 23.496.278

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2018 2017
Circulante
Fornecedores  14 3.967.547 4.080.998
Convênios  15 2.100.956 1.107.988
Estoque de material esportivo  9 2.013.741 1.084.750
Receitas a apropriar  16 19.795.558 16.875.288
Encargos e impostos a recolher  17 976.476 3.262.504
Provisões com pessoal  18 1.339.195 1.914.711
Provisões de despesas  19 4.751.351 4.982.795
Clubes nacionais - 50.000
Rescisões a pagar 20 696.345 -
Contas a pagar 223.311 651.183
Empréstimos e financiamentos 21 - 2.113.231
Empréstimo mútuo 22 145.187 130.000

Total do Passivo Circulante 36.009.667 36.253.448
Não Circulante
Provisão para contingências  23 58.139 58.139
Contas a pagar 84.815 288.370
Rescisões a pagar  20 2.785.378 -

Total do Passivo não Circulante 2.928.332 346.509
Patrimônio líquido 24
Patrimônio social 1.000 1.000
Reserva de capital 539.901 539.901
(Déficit)/Superávit acumulado (7.815.660) (13.644.580)

Total do Patrimônio Líquido (7.274.759) (13.103.679)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 31.663.240 23.496.278

Nota 2018 2017
Contribuições 3.230 3.140 
Inscrições de atletas/profissionais/clubes 838.327 752.097 
Transferências e cessões temporárias 25 1.748.754  1.826.625 
Taxa de Franquias 26 488.788 39.767 
Rendas de jogos - bilheteria 27 2.739.845  4.891.938 
Taxas e multas disciplinares 4.750 27.233 
Premiações 28 2.477.070  6.150.639 

Receitas ordinárias 8.300.764  13.691.439 
Receita de patrocínios 29 63.380.071  54.394.964 
Direitos de transmissão 30 2.059.052  2.570.000 
Receita de convênios 31 11.997.092  12.231.915 
Outras receitas 32 1.562.120  2.031.630 

Receitas extraordinárias 78.998.335  71.228.509 
Receita bruta 87.299.099  84.919.948 
Despesas Operacionais
Custos com pessoas de apoio/atletas
 e comissão técnica 33 (12.655.247) (16.319.529)
Despesas com Transportes 34 (11.390.136) (12.487.748)
Despesas com premiação a atletas 35 (10.843.460) (14.297.741)
Despesas com Locação 36 (3.959.862) (3.988.753)
Custos com federações 37 (1.578.508) (1.648.874)
Despesas operacionais - Outros custos 38 (6.855.792) (12.177.908)

Despesas operacionais (47.283.005) (60.920.553)
Despesas Administrativas
Despesa com pessoal 39 (14.386.177) (13.113.824)
Despesas com Encargos sociais 40 (3.403.983) (4.674.798)
Despesas com serviços contratados 41 (2.384.937) (3.109.890)
Despesas de localização e funcionamento 42 (2.750.965) (3.554.709)
Despesas com propaganda e publicidade 43 (3.429.816) (3.133.361)
Despesas com Federações 37 (1.296.787) (1.654.283)
Outras despesas administrativas 44 (5.995.390) (9.502.363)

Despesas administrativas (33.648.055) (38.743.228)
Resultado antes do Resultado Financeiro 6.368.039 (14.743.833)
Receitas financeiras 45 127.974 743.139 
Despesas financeiras 45 (666.093) (1.878.850)

Receita Financeira Líquida (538.119)  (1.135.711)
Resultado Líquido do Exercício 5.829.920 (15.879.544)
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

2018 2017
(Déficit) Superávit líquido do exercício 5.829.920 (15.879.544)
Outros Resultados Abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 5.829.920 (15.879.544)
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

Patrimônio Social Reserva de Capital Superávit/Déficit Acumulado Superávit/Déficit do Exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.000 539.901 2.234.964 - 2.775.865
Déficit líquido do exercício - - (15.879.544) (15.879.544)
Incorporação do Superávit líquido
 do exercício - - (15.879.544) 15.879.544 -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.000 539.901 (13.644.580) - (13.103.679)
Superávit líquido do exercício - - - 5.829.920 5.829.920
Incorporação do Superávit líquido
 do exercício - - 5.829.920 (5.829.920) -
Baixa de título - - (1.000) - (1.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000 538.901 (7.815.660) - (7.274.759)
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

2018 2017
ATIVIDADE OPERACIONAL
(Déficit)/Superávit do exercício 5.829.920 (15.879.544)
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação 653.169 827.538
Juros a pagar sobre empréstimos 18.337 38.009
Provisões de despesas e contingências (231.444) 3.582.363
Baixa de título (1.000) -

Superávit (déficit) do exercício ajustado 6.268.982 (11.431.634)
(Aumento) Redução dos Ativos:
Recursos de convênios (1.620.218) 6.658.751
Contas a receber (Federações e clubes) (3.771.985) 2.452.440
Partes relacionadas (Federações e Clubes) (797.997) -
Adiantamentos diversos (77.042) 534.432
Impostos e contribuições 46.194 (7.371)
Outros ativos 3.850 -
Despesas antecipadas (219.550) 1.116.171

Aumento (Redução) dos Passivos:
Fornecedores (113.452) 2.045.615
Convênios 992.968 (6.143.981)
Receitas a apropriar 2.920.270 (278.799)
Encargos e impostos a recolher (2.286.028) 1.914.344
Partes relacionadas (Federações e Clubes) (50.000) -
Provisões com pessoal 2.906.207 (219.729)
Contas a pagar (631.427) 243.525

FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
 ATIVIDADE OPERACIONAL 3.570.771 (3.116.236)
Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado (175.815) (153.616)
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
 ATIVIDADE DE INVESTIMENTO (175.815) (153.616)
Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos (2.113.231) 2.075.222
Empréstimo mútuo (3.150) 130.000

FLUXO DE CAIXA GERADO PELA
 ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO (2.116.381) 2.205.222
Realização Líquida de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (1.278.575) (1.064.630)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
 do Exercício 922.313 1.986.943

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim
 do Período 2.200.888 922.313
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

1. Contexto Operacional: A Confederação Brasileira de Voleibol, designada
pela sigla CBV, filiada à Federação Internacional de Voleibol, FIVB e ao Co-
mitê Olímpico Brasileiro, COB, fundada em 16 de agosto de 1954 e regula-
mentada pelo Decreto nº 36.786 de 18 de janeiro de 1955, é uma associação
de fins não econômicos, de caráter desportivo, constituída pelas entidades
filiadas de administração do voleibol. Situada na Avenida Ministro Salgado
Filho, 7000 - Barra Nova, Saquarema - Rio de Janeiro. A Confederação Bra-
sileira de Voleibol - CBV tem por finalidade administrar, dirigir, controlar, difun-
dir e incentivar em todo país a prática do voleibol, assim como representar o
voleibol brasileiro nas competições nacionais e internacionais. A Confedera-
ção Brasileira de Voleibol - CBV encarrega-se de todo o trabalho técnico e
logístico relacionado à realização dos campeonatos de voleibol em seu ca-
lendário oficial. Pelo menos uma vez por ano, cada estado recebe uma com-
petição oficial organizada por ela. Além disso, é sua tarefa supervisionar to-
das as atividades das seleções brasileiras de voleibol de quadra masculinas
e femininas, nas categorias adultas, juvenis, infantojuvenis e infantis, bem
como as atividades das seleções brasileiras de voleibol de praia, nas catego-
rias adultas, sub-21 e sub-19. A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
opera apenas no Brasil, com representação em todo o território nacional atra-
vés das Federações que lhes são filiadas, tanto no âmbito do voleibol de
quadra como de praia. Fora do país, a CBV participa de competições repre-
sentando o Brasil na modalidade Voleibol. 1.1 - Desempenho econômico-
-financeiro: Em meio às incertezas que passamos na economia brasileira, a
CBV conseguiu renovar os principais contratos de patrocínio que garantem a
continuidade do Voleibol para o próximo ciclo Olímpico (2017 - 2020). Toda-
via, mesmo com a renovação dos contratos de patrocínio a Confederação
teve que se adequar a uma nova realidade econômica, uma vez que os con-
tratos sofreram reduções significativas em seus valores. Diante desta nova
configuração financeira a CBV adotou medidas de contingência para reade-
quações de suas despesas e efetiva redução de custos; renegociação com
fornecedores com intuito de flexibilizar os prazos para pagamentos; adequa-
ção do quadro de pessoal; redução do espaço físico do escritório e conse-
quentemente da despesa de aluguel; reavaliação dos custos das competi-
ções e inserção de projetos incentivados, equilibrando desta forma o orça-
mento para o exercício de 2018. As previsões e projeções indicam o Voleibol
brasileiro como um produto de grande aceitação no mercado, face os resulta-
dos obtidos nos últimos anos, além da enorme visibilidade. As possíveis va-
riações na efetivação dos negócios, mostram que seremos capazes de gerar
fluxo de caixa positivo por conta própria, a curto e médio prazo previsível.
Cumpre ressaltar que a CBV elaborou orçamento para o ano de 2019 sendo
extremamente conservadora com os valores das Receitas, bem como foi de-
talhadamente criteriosa com os valores das Despesas. Desta forma, o orça-
mento foi apresentado e aprovado pela, administração para a Diretoria, tendo 
sido aprovado pela mesma e, ato contínuo, será submetido ao Conselho Fis-
cal para aprovação no mês de março de 2019 por ocasião da AGO. Continui-
dade Operacional: Com base nas operações ora em curso, a administração
entende e acredita que a empresa está bem posicionada para gerenciar seus 
riscos do negócio com muito sucesso. Assim, estas demonstrações contábeis 
foram preparadas com base no pressuposto da continuidade normal dos ne-
gócios da Entidade. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
a. Declaração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram pre-
paradas pela Administração da Entidade, sendo de sua responsabilidade e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que levam em consideração, quando aplicáveis, a legislação societá-
ria brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 28 de
fevereiro de 2019. Detalhes sobre as políticas contábeis da Entidade estão
apresentadas na nota explicativa n° 4. Todas as informações relevantes pró-
prias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidencia-
das, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão.
b. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As demonstrações contá-
beis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. To-
das as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas

para o milhar próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso de 
Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstrações contá-
beis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afe-
tam a aplicação de políticas contábeis da Empresa e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
3. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas
considerando o custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros
não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são men-
surados pelo valor justo. 4. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As
políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.
a. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em con-
formidade com o regime contábil de competência de exercício. b. Instrumen-
tos Financeiros: i. Ativos Financeiros Não Derivativos - Reconhecimen-
to e Desreconhecimento: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Enti-
dade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Entidade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direi-
tos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Os ativos e passivos financei-
ros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Entidade tenha o direito legal de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e quitar o passivo simultaneamente. ii. Ativos Financeiros Não Deri-
vativos - Mensuração: A Entidade classifica os ativos financeiros não deri-
vativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor 
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. Empréstimos e rece-
bíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fi-
xos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, recebíveis e outras con-
tas são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efeti-
vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os 
empréstimos e recebíveis abrangem o Contas a Receber. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é clas-
sificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reco-
nhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por 
meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões 
de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão 
de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os cus-
tos da transação são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros designados como pelo valor justo através do resultado compreen-
dem as aplicações contábeis e contas a receber. iii. Redução ao Valor Re-
cuperável: Ativos financeiros não derivativos (incluindo recebíveis): Os valo-
res contábeis dos ativos não financeiros da Entidade, são revistos a cada 
data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recupe-
rável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estima-
do. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor 
contábil do ativo ou Unidade Geradora de Caixa exceder o seu valor recupe-
rável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode 
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a re-
negociação do valor devido à Entidade em condições que a mesma não acei-
taria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará 
em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para 
um título. Além disso, para um investimento em instrumento patrimonial, um 
declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é 
evidência objetiva de perda por redução do valor recuperável. iv. Passivos 
Financeiros Não Derivativos - Reconhecimento e Mensuração: A Entida-
de reconhece passivos financeiros inicialmente na data de negociação na 
qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Enti-

dade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade classifica os passivos financei-
ros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-
quer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método 
dos juros efetivos. A Entidade possui os seguintes passivos financeiros não 
derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos e contas a pagar. 
c. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa compre-
endem saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações contábeis
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contra-
tação, as quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
São classificados como instrumentos financeiros destinados à negociação e
estão registrados pelo valor do custo acrescido dos rendimentos auferidos
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até a data do balanço, ajustado ao valor justo do instrumento. d. Federações 
Nacionais: São entidades estaduais de administração do Voleibol, as tran-
sações contábeis com as Federações Nacionais estão apresentadas no ati-
vo e no passivo conforme os saldos credores e devedores. e. Despesas 
Antecipadas: Estão registradas no ativo circulante, sendo apropriadas men-
salmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com 
as cláusulas dos contratos de seguros e serviços (Nota Explicativa nº 12). 
f. Recursos de Patrocínios: São apropriados ao resultado por regime de
competência em contrapartida ao “Contas a receber”. g. Investimentos: De-
monstrados ao custo de aquisição. h. Imobilizado: Demonstrados ao custo
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda
não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente
atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Ad-
ministração. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear (Nota
Explicativa nº 13) e leva em consideração o tempo de vida útil real dos bens
com os respectivos valores residuais. A vida útil e os métodos de deprecia-
ção dos ativos são revisados e ajustados, se necessário. A Administração,
em seu julgamento entende que os principais ativos não sofreram significati-
vas variações de preço desde a data da aquisição e/ou formação e ainda,
que as taxas admitidas para a depreciação representam adequadamente o
tempo de vida útil-econômica esperada paras os bens do ativo. O imobiliza-
do é baixado quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do
seu uso ou venda, eventual perda ou ganho resultante da baixa do ativo são
registrados no resultado e apresentado na demonstração do resultado, no
exercício em que o bem é baixado. i. Redução ao Valor Recuperável
(impairment): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identi-
ficadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe-
rável. Essas perdas são classificadas como outras despesas operacionais,
quando incorridas. j. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Enti-
dade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequên-
cia de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam re-
queridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da
obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresen-
tada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. Provi-
sões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é
provável que uma saída de recursos irá ocorrer para liquidar a contingência/
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabi-
lidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
consultores jurídicos externos. k. Reconhecimento de Receitas e Custos
Operacionais: A Entidade reconhece as suas receitas quando: A receita é
mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida 
de quaisquer estimativas de devoluções; o valor da receita pode ser mensu-
rado com confiabilidade; é provável que os benefícios econômicos associa-
dos à transação fluam para a Entidade; e os custos incorridos ou a serem
incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabili-
dade. l. Receitas oriundas de recursos de convênios: As Receitas oriun-
das de recursos de convênios firmados com entidades Governamentais no
âmbito Federal, Estadual ou Municipal são registradas no contas a receber
em contrapartida à conta de recebimento de convênios (no passivo circulan-
te) e são apropriadas ao resultado (receita) à medida que são incorridas as
despesas relacionadas aos respectivos convênios. Ao final do projeto caso
haja saldo não utilizado, o mesmo é devolvido ao órgão concedente. m. No-
vas Normas e Interpretações ainda Não Efetivas: As seguintes novas nor-
mas foram emitidas pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício de
2018 e não foram adotados antecipadamente: i. IFRS 16 Arrendamento
(Vigência a partir de 01/01/2019): A norma IFRS 16/ CPC 06 (R2) é aplicá-
vel a partir de 1º de janeiro de 2019, e tem como objetivo unificar o modelo
de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer
os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos correspon-
dentes ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento, a
menos que apresente as seguintes características que estão no alcance da
isenção da norma: i) Contrato com um prazo inferior ou igual a doze meses;
e ii) Possua um valor imaterial ou tenha como base valores variáveis. Duran-
te o exercício de 2018, a Entidade avaliou os potenciais impactos em suas
demonstrações contábeis decorrentes da adoção inicial da norma CPC 06
(R2) IFRS 16. Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração
da Entidade considerou como componente de arrendamento o valor do alu-
guel para fins de avaliação do passivo. Em 1º de janeiro de 2019, a mensu-
ração do passivo de arrendamento corresponde ao total dos pagamentos
futuros de aluguéis, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com
a política interna da Entidade, cujo prazo ocorre normalmente um ano antes
do vencimento do contrato quando identificamos a “razoável certeza” da re-
novação. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, con-
siderando a taxa real de desconto. A taxa real de desconto corresponde às
cotações de mercado (referência em % CDI acumulado em 1º de janeiro de
2019, líquido da inflação de 2018). A Companhia optou pela utilização do
expediente prático de utilizar uma taxa de desconto real única de acordo com 
os respectivos prazos para os contratos que apresentam características se-
melhantes. A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor
inicial do passivo de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos.
A Administração da Entidade optou por utilizar o expediente prático para tran-
sição e não considerar os custos iniciais na mensuração inicial do ativo de
direito de uso, com isso mantendo o mesmo valor do passivo inicial de arren-
damento. Impactos na adoção inicial: Na avaliação realizada pela Adminis-
tração da Entidade, concluiu-se que as contraprestações de arrendamento
que atualmente são registradas como despesas com ocupação passarão a
ser reconhecidas nas linhas de depreciação e despesas financeiras. Muito
embora o novo pronunciamento não traga nenhuma alteração no montante
total que deverá ser levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é
correto afirmar que haverá um efeito temporal no lucro líquido em função
principalmente do método de reconhecimento dos juros e atualização mone-
tária associados aos arrendamentos, ainda que, sem impacto relevante, con-
forme análises realizadas. A Entidade espera com a adoção da norma CPC
06 (R2)/IFRS16 os seguintes impactos: Em 1º de janeiro de 2019, a Adminis-
tração da Companhia reconhecerá um ativo de direito de uso e um passivo
de arrendamento ao valor presente de R$1.637.860 (nota explicativa nº 49).
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2018 2017
Caixa e banco 183.783 49.718
Aplicações financeiras CDB (i) 2.017.105 872.595

2.200.888 922.313
Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplica-
ções financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três me-
ses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de 
valor. As aplicações financeiras são de curto prazo, classificadas a valor justo 
por meio de resultado e possuem em carteira papéis de bancos de primeira 
linha com liquidez diária, isto é, prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações finan-
ceiras representam, basicamente, valores investidos em títulos de renda fixa 
administrados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal e 
são lastreadas principalmente em títulos privados (Certificado de Depósitos 
Bancários - CDB), emitidos por empresas e instituições financeiras de pri-
meira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média 
no ano de 2018 de aproximadamente 100% do DI CETIP (CDI) e fundo com 
liquidez diária que é composto por cotas de FI que aplica em títulos de renda 
fixa públicos e privados, no mínimo, 95% da carteira é aplicada em ativos 
financeiros que acompanhem direta ou indiretamente as variações do CDI, 
possui baixa automática inteligente. O cálculo do valor justo das aplicações 
financeiras, quando aplicável, é efetuado levando-se em consideração as 
cotações de mercado do papel ou informações de mercado que possibilitem 
tal cálculo, com base nas taxas futuras de papéis similares.
6. Recursos de Convênios 2018 2017
Bancos (i) 85.191 303.476
Aplicações financeiras (ii) 2.383.135 544.632

2.468.326 848.108
(i) Representam a disponibilidade dos recursos restritos, recebidos por meio
de termos de convênios e projetos incentivados firmados com o Governo
Federal e oriundos da Lei Agnelo Piva, que são utilizados para uso exclu-
sivo da execução do plano de trabalho dos respectivos convênios/projetos;
e (ii) As aplicações financeiras representam recursos restritos referente aos
convênios/projetos incentivados, basicamente, valores investidos em fundos
que investem, preferencialmente, em títulos de renda fixa públicos, estes
fundos são lastreados em pelo menos 70% de títulos federais com liquidez
diária e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 7. Con-
tas a Receber: As contas a receber estão representadas substancialmente
pelos valores relativos aos contratos de patrocínios e direito de transmissão
de competições, que são contabilizados inicialmente pelo valor justo da con-
traprestação a ser recebida, a qual será realizada nos próximos três meses.

2018 2017
Banco do Brasil S.A. 14.386.775 14.000.000
XYZ Associados Publicidade e Comunicação 1.450.000 680.000
CIMED Indústria de Medicamentos Ltda. 2.683.344 -
Globosat Programadora Ltda. 1.039.543 9.360
COB – Comitê Olímpico Brasileiro - 571.749
Gatorade - 500.000
Cenoura & Bronze - 100.000
Outras contas a receber 247.521 241.793

19.807.183 16.102.902
(-) Prov. estimada de créditos de liquidação duvidosa (157.433) (225.137)

19.649.750 15.877.765
Composição dos recebíveis por idade de vencimento: 2018
Vincendos  19.614.375 
Vencidos até 30 dias -
Vencidos até 90 dias 35.376 
Vencidos até 365 dias 15.687 
Vencidos a mais de 365 dias  141.745 

19.807.183 
A Empresa reconhece as perdas com créditos de liquidação duvidosa quan-
do existe evidência objetiva de perda no valor recuperável, como resultado 
de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do 
ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que possam ser 
confiavelmente estimadas. Movimentação das perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa no exercício:

31/12/2018
Em 31 de dezembro de 2017 (225.137)
Reversão 67.704
Em 31 de dezembro de 2018  (157.433) 

8. Federações Nacionais 2018 2017
FEDERAÇÃO ACREANA 148 -
FEDERAÇÃO ALAGOANA 20.008 693
FEDERAÇÃO AMAZONENSE 7.121 1.076
FEDERAÇÃO AMAPAENSE 21.297 -
FEDERAÇÃO BAHIANA 10.000 -
FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL 62.360 5.000
FEDERAÇÃO CATARINENSE 5.009 -
FEDERAÇÃO CEARENSE 23.079 -
FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE 5.000 -
FEDERAÇÃO GAÚCHA 5.000 10
FEDERAÇÃO GOIANA 56.899 -
FEDERAÇÃO MARANHENSE 50.000 75.154
FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE 958 -
FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL 64.918 -
FEDERAÇÃO MINEIRA 29.000 -
FEDERAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE 5.100 -
FEDERAÇÃO PARAENSE 15.228 -
FEDERAÇÃO PARAIBANA 10.408 -
FEDERAÇÃO PARANAENSE 63.179 -
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA 162 -
FEDERAÇÃO PIAUIENSE 5.804 -
FEDERAÇÃO RONDONIENSE 53.032 98
FEDERAÇÃO RORAIMENSE 30.825 20
FEDERAÇÃO TOCANTINENSE 35.641 -
FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO 29.276 12.226
FEDERAÇÃO PAULISTA 5.358 -
FEDERAÇÃO SERGIPANA 5.173 1.449

619.983 95.726
9. Estoque Material Esportivo 2018 2017
Estoque de material esportivo 2.013.741 1.084.750

2.013.741 1.084.750
Nesta rubrica está registrado o recebimento gratuito de material esportivo de 
alto padrão fornecido por nossos patrocinadores, com exclusividade, destina-
do à utilização obrigatória em jogos, treinamentos, desfiles, viagens, dentre 
outros eventos pelas Seleções Brasileiras de Voleibol de Quadra, infantoju-
venil , juvenil e adulta, masculina e feminina, e, equipes de Vôlei de Praia, in-
dicadas pela CBV para representar o Brasil em qualquer competição, desde 
que seja permitido pela instituição organizadora da competição. A contrapar-
tida contábil desta rubrica está registrada no passivo, sendo transferido ao 
resultado (receita e custo) à medida de sua utilização. Em 14 de dezembro 
de 2016 a CBV fechou parceria com a Asics do Brasil Comercio de Artigos 
Esportivos Ltda. A japonesa Asics passou a ser a marca oficial da CBV para 
o próximo ciclo olímpico que culminará com os Jogos de Tóquio, em 2020.
10. Adiantamentos Diversos 2018 2017
Adiantamentos a fornecedores 72.893 34.149
Adiantamentos a empregados 149.244 54.961
Adiantamentos para despesa de empregados 2.850 64.631
Adiantamentos para despesas de terceiros 6.146 350

231.133 154.091
11. Impostos e Contribuições a Recuperar 2018 2017
IRRF a recuperar 8.408 8.348
ISS a recuperar 11.700 64.348
INSS a recuperar 6.395 -

26.503 72.696
12. Despesas Antecipadas: Refere-se basicamente a despesas com
plano de saúde, vale-transporte e vale-refeição, seguros e outras pequenas
despesas que afetarão o exercício seguinte.
13. Imobilizado Taxa de 2018 2017 

depre- 
ciação 
anual Custo

Depre- 
ciação 

acumulada
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Benfeitorias em
 imóveis de terceiros 4 e 25% 3.279.865 (1.540.890)1.738.975 1.921.240
Móveis e utensílios 10% 1.356.813 (965.573) 391.240 461.610
Equipamentos
 esportivos 10% 1.551.707 (1.278.794) 272.913 351.572
Equipamentos de
 informática 20% 1.930.019 (1.622.104) 307.915 327.931
Máquinas e
 equipamentos 10% 1.237.019 (980.654) 256.365 322.365
Instalações 10% 419.673 (112.825) 306.848 348.391
Veículos 20% 339.427 (305.083) 34.344 47.960
Programas de
 computador 20% 585.601 (564.224) 21.377 25.113
Edificações - 14.500 - 14.500 14.500
Equipamentos
 de comunicação 20% 67.119 (61.823) 5.296 6.444

10.781.743 (7.431.970)3.349.773 3.827.126
a) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2018

Taxa de 
depre- 
ciação 
anual 31/12/17

Aqui- 
sição Baixa

Depre- 
ciação 31/12/18

Benfeitorias em
 imóveis de
  terceiros

4 e 
25% 1.921.240 - - (182.264) 1.738.975

Móveis e utensílios 10% 461.610 - - (70.370) 391.240
Equipamentos
 esportivos 10% 351.572 - - (78.659) 272.913
Equipamentos
 de informática 20% 327.931 109.545 - (129.562) 307.915
Máquinas e
 equipamentos 10% 322.365 56.303 - (122.302) 256.365
Instalações 10% 348.391 - - (41.543) 306.848
Veículos 20% 47.960 - - (13.616) 34.344
Programas de
 computador 20% 25.113 9.967 - (13.703) 21.377
Edificações - 14.500 - - - 14.500
Equipamentos
 de comunicação 20% 6.446 - - (1.150) 5.296

3.827.126 175.815 - (653.169) 3.349.773
b) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2017

Taxa de 
depre- 
ciação 
anual 31/12/16

Aqui- 
sição Baixa

Depre- 
ciação 31/12/17

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros

4 e
25% 2.107.122 - - (185.882) 1.921.240

Móveis e utensílios 10% 526.213 13.929 - (78.532) 461.610
Equipamentos 
esportivos 10% 451.737 - - (100.165) 351.572
Equipamentos
 de informática 20% 445.298 36.689 - (154.056) 327.931
Máquinas e
 equipamentos 10% 400.487 102.998 - (181.120) 322.365
Instalações 10% 389.934 - - (41.543) 348.391
Veículos 20% 107.847 - - (59.887) 47.960
Programas de 
computador 20% 49.667 - - (24.554) 25.113
Edificações 4% 14.500 - - 14.500
Equipamentos de 
comunicação 20% 8.245 - - (1.799) 6.446

4.501.048 153.616 - (827.538) 3.827.126
14. Fornecedores 2018 2017
FIVB 1.597.744 83.342
Totvs 22.983 873
Totvs Rio Software - -
Croutton Comércio e Serviços e Alimentação 111.845 225.856
Lach Locação e Eventos 10.275 76.652
Lapec Laboratório de Anal - 100.746
M.M Faleiros Montagens - 333.116
VRG Linhas - 189.148
Ibope Repucom 90.291 59.100
Instituto Viva Vôlei 399.744 216.408
Sportille Centro de Treinamento 30.195 193.314
Promotion Travel 12.638 119.022
Homenageart 14.857 60.994
Outros (i) 1.676.975 2.422.427

3.967.547 4.080.998
(i) O saldo registrado em outros no montante de R$1.676.975 (em 2017
R$2.422.427) corresponde a valores pulverizados de diversos fornecedores.
15. Convênios: Conforme demonstrado a seguir, em 2018 a Entidade cap-
tou em incentivos do Governo Federal e Estadual:
Órgãos Governamentais 2018 2017
Captação de recurso (i) 31.301.169 12.894.469
Aplicação de recurso (29.200.213) (11.786.481)

2.100.956 1.107.988
(i) Os recursos captados através de convênio e termos de parcerias junto ao
Governo Federal e Estadual, representam os seguintes projetos: O montante 
líquido de R$2.100.956 (R$1.107.988 em 2017) refere-se ao saldo ainda não
utilizado dos referidos recursos, os procedimentos relacionados à contabi-
lização dos recursos acima foram efetuados de acordo o CPC nº 07 Sub-
venção e Assistência Governamentais. Recursos captados: Projeto Taça
Sami/Potengi - Lei de Incentivo ao Esporte: Teve como objeto realizar a
Taça Sami/Potengi Infantil masculino SUB 16 e Infantil feminino SUB 15, pro-
porcionando o desenvolvimento da modalidade nas categorias de base. Sua
prestação de contas final foi apresentada no final de março/2018, tendo o
saldo remanescente em conta de movimentação sido devolvido. Apesar dis-
to, possui saldo R$54.248 em conta bloqueada e não temos autonomia para
realizar a devolução desse saldo, visto que somente o Ministério do Esporte
pode liberar recursos que constam em contas bancárias bloqueadas; Con-
vênio COB 2017 - Lei Agnelo Piva: Com objetivo de implementar ações/
projetos para desenvolvimento e fomento da modalidade o Convênio COB
2017, apesar de ainda possuir saldo remanescente de R$44.046, já teve
a prestação de contas de todos os seus projetos apresentada, no entanto,
não podemos encerrar o respectivo projeto até o Comitê Olímpico do Brasil
finalizar todas as análises e revisões das prestações de contas apresentadas
por esta Confederação; Convênio COB 2018 - Lei Agnelo Piva: Implemen-
tar ações/projetos que visam o desenvolvimento e fomento da modalidade.
São contempladas despesas com pessoal do Centro de Desenvolvimento
de voleibol - CDV, Remuneração de dirigentes, Equipes Técnicas Perma-
nentes, Manutenção da Entidade (filial), assim como, alguns treinamentos
e participações e/ou organização de eventos esportivos do Vôlei de Praia

e Quadra, possui saldo de R$ 536.133 em execução, o término da vigência 
está previsto em 31/03/2019; Projeto CBVP OPEN 2018 - Lei de Incenti-
vo ao Esporte: Tem como objeto realizar quatro etapas (Aracaju, Brasília, 
Vila Velha e Campo Grande) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 
2018, propiciando aos locais onde serão realizadas as etapas opções de 
lazer à população e o desenvolvimento da modalidade, cujo saldo remanes-
cente de R$24.318 será devolvido em fevereiro/2019. Vigência: 11/04/2018 
a 31/12/2018. Projeto CBVP OPEN 2018 2º Semestre: O valor captado de 
R$1.038.829 tem por objetivo realizar duas etapas do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia OPEN 2018 2º Semestre (Fortaleza e São Luís) e duas etapas 
do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Challenger (Maringá e Rio de Janei-
ro), propiciando o desenvolvimento da modalidade, bem como a preparação 
dos atletas para as competições internacionais.
Vigência: 21/01/2019 a 31/08/2019.
16. Receitas a Apropriar 2018 2017
Patrocínio 19.423.432 15.679.528
Direito de transmissão - 1.019.510
Inscrições Superliga 372.125 176.250

19.795.558 16.875.288
Referem-se a patrocínio e inscrições em competições que serão realizadas 
no ano-calendário de 2019. Essas receitas, registradas em contrapartida a 
contas a receber, são apropriadas ao resultado de acordo com o período de 
realização das competições esportivas e pelo regime de competência.
17. Encargos e Impostos a Recolher 2018 2017
IRRF - Folha salário empregado 365.857 1.227.252
INSS - Folha salário empregado 223.822 247.375
IRRF - Autônomos 83.192 636.138
INSS - Autônomos 96.686 550.997
FGTS - Folha salário empregado 82.909 94.125
ISS retido pessoa jurídica 30.400 29.755
CSLL/COFINS/PIS (4,65% Lei 10.833/2003) 6.919 99.685
INSS - Cessão de mão de obra (Cod. 2631) 9.834 168.526
PIS - Folha de pagamento 20.311 66.627
IRRF - Pro Labore 23.966 70.976
IRRF - Pessoa jurídica (Cod. 1708 e 3280) 3.903 38.810
INSS - Pro labore 12.244 4.276
Cofins (3% Lei 10.833/2003) 16.393 -
Contribuição sindical 40 27.962
PIS (0,65% Lei 10.833/2003) - -

976.476 3.262.504
18. Provisões com Pessoal 2018 2017
Provisão férias 1.330.631 1.602.235
Salários a pagar 699 307.662
Empréstimo consignado - 4.814
Pensão a pagar 1.376 -
Outras 6.489 -

1.339.195 1.914.711
19. Provisões de Despesas 2018 2017
Provisão despesas seleção de quadra (i) 4.593.632 4.880.963
Provisão despesas seleção praia (ii) 7.471 47.406
Outras 150.249 54.426

4.751.351 4.982.795
(i) Refere-se a provisão das despesas com premiações devidas aos atletas e 
comissão técnica referente às competições de Seleções de Vôlei de Quadra
realizadas no exercício de 2018. (ii) Refere-se a provisão das despesas com
premiações devidas aos atletas referente às competições de Vôlei de Praia
realizadas no exercício de 2018.
20. Rescisões a Pagar 2018 2017
Circulante
Rescisões a pagar 696.345 -

696.345 -
Não Circulante
Rescisões a pagar 2.785.378 -

2.785.378 -
Total Rescisões a pagar 3.481.723 -
Refere-se a provisão de verbas rescisórias que foram parceladas com a anu-
ência do Sindicato da classe, data de 20 de fevereiro de 2018.
21. Empréstimos e Financiamentos 2018 2017
Empréstimos bancários
Empréstimo Banco do Brasil - 608.588

- 608.588
Financiamentos
Cartão Americam Express - 1.413.243
Bradesco Cartões - 91.400

- 1.504.643
- 2.113.231

Os valores correspondentes a empréstimos bancários foram liquidados du-
rante o exercício de 2018. A taxa aplicada para o empréstimo junto ao Banco 
do Brasil foi a variação do CDI + 5% a.a. Os demais valores se referiam a 
renegociação de saldo devedor junto a cartões de crédito.
22. Mútuo 2018 2017
Instituto Educação de Voleibol 145.187 130.000

145.187 130.000
Trata-se de mútuo captado junto ao Instituto de Educação de Voleibol, atuali-
zado de acordo com IGPM acrescido de juros de 1% a.m. 23. Provisão para 
Contingências: A Entidade possui processos judiciais de natureza tributária, 
cível e trabalhista, resultantes do curso normal de suas atividades. Com base 
em aconselhamento legal e nas melhores estimativas da administração, a 
Entidade revisa a probabilidade de que a saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos será necessária para liquidar as obrigações. Passi-
vos contingentes para os quais a probabilidade de perda é considerada pos-
sível ou remota não são provisionados, mas são divulgados. Em 2018, não 
houve modificações nas provisões classificadas como prováveis.
Probabilidade de perda: Cível Trabalhista Tributária Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Possível 42.179.123 301.000 9.275.460 51.755.583
Provável 58.139 - - 58.139

42.237.262 301.000 9.275.460 51.813.722
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Possível 79.645.341 250.000 367.764 80.263.105
Provável 58.139 - - 58.139

79.703.480 250.000 367.764 80.321.244
24. Patrimônio Social: No exercício de 2018, foi apropriado respectivamente
ao patrimônio social da Confederação Brasileira de Voleibol um superávit de
R$5.829.920 (R$15.879.544 déficit em 2017).
25. Transferências e Cessões Temporárias 2018 2017
Transferência Internacional 1.748.754 1.826.625

1.748.754 1.826.625
Receita obtida referente a taxa administrativa de transferências de atletas 
nacionais e internacionais e cessões temporárias. Cumpre ressaltar que em 
caso da transferência nacional a taxa é cobrada diretamente da Federação 
Estadual solicitante da transferência e no caso da internacional a taxa é de-
vida pelo clube contratante.
26. Receita - Taxa de Franquias 2018 2017
Taxa de Franquias 488.788 39.767

488.788 39.767
27. Rendas de Jogos - Bilheteria: Nesta rubrica são registradas as receitas 
de bilheteria das competições realizadas no Brasil durante o exercício de
2018, as quais destacamos: • Amistosos; • Final da Superliga Feminina
Jogo 1; • Final da Superliga Feminina Jogo 2; • Supercopa; • 1ª Etapa Liga
das Nações Masculina; • 1ª Etapa Liga das Nações Feminina Superliga
Masculina/Feminina; • Superliga B Masculina/Feminina; • Copa Brasil
Masculina/Feminina. 28. Receita de Premiações: Refere-se aos valores
pagos pelo patrocinador oficial Banco do Brasil S.A.
29. Receita de Patrocínios 2018 2017
Patrocínio seleções quadra e praia 57.895.736 41.803.848
Patrocínio jogos/eventos 5.484.335 12.591.116

63.380.071 54.394.964
A receita de patrocínio está substancialmente representada pelo patrocina-
dor oficial Banco do Brasil S.A. A CBV renovou seus contratos para o próxi-
mo ciclo olímpico (2017-2020).
30. Direitos de Transmissão 2018 2017
Direitos de transmissão 2.059.052 2.570.000

2.059.052 2.570.000
O montante apresentado no quadro acima refere-se a contrato de cessão 
de direitos de captação, fixação, exibição e transmissão dos sons e imagens 
de eventos.
31. Receita de Convênios 2018 2017
Governo Federal 4.015.873 8.077.779
Recursos Lei Agnelo/Piva - COB 7.981.219 4.154.136

11.997.092 12.231.915
O montante de R$11.997.092 apresentado no exercício de 2018 
(R$12.231.915 em 2017) se refere à receita de subvenção governamental. 
Estes valores foram apropriados à receita quando incorridas as despesas 
relacionadas nos respectivos projetos. O valor apresentando da receita de 
subvenção governamental está relacionado à utilização dos recursos dispo-
nibilizados no contrato de patrocínio do Banco do Brasil na forma da lei de 
incentivo ao Esporte.
32. Outras Receitas - Recuperação de Despesas 2018 2017
Ressarcimento de despesas diversas 794.075 970.997
Recursos Lei Agnelo/Piva - COB 766.554 1.060.632
Rendimentos s/recuperação de tributos 1.491 -

1.562.120 2.031.630
Nesta rubrica são registradas receitas resultantes da utilização do Centro 
de Treinamento para fins de hospedagens e para realização de eventos vol-
tados ou não ao voleibol, assim como quaisquer outros ressarcimentos de 
despesas reembolsados por terceiros. Cumpre ressaltar que a promoção de 
eventos não vinculados ao voleibol, bem como a locação e hospedagem de 
terceiros nestes eventos não é praticada em caráter habitual, e por conse-
guinte, tampouco esta atividade da CBV deve ser interpretada como de na-
tureza econômica, a utilização para esse fim se dá no período de ociosidade 
do Centro por ocasião do período de recesso do treinamento das Seleções. 
Todas as receitas auferidas pela Confederação, sejam as provenientes da 
hospedagem ou de eventos realizados para a própria Confederação e filia-
dos ou afins, vinculados ou não ao Voleibol, são integralmente reinvestidos/
destinados para manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da 
Confederação. A Confederação necessita angariar os recursos necessários 
para atingimento dos objetivos para os quais foi constituída, conforme pre-
visão no seu Estatuto de que a receita oriunda da locação de bens imóveis 
constitui um dos meios válidos para tanto. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
CNPJ Nº 34.046.722/0001-07

Aos Administradores 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lu-
crativos. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, 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 responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa relacionada a continuidade operacional: Chamamos a 
atenção para a nota explicativa N° 1 às demonstrações financeiras, que indica que a Entidade apresenta índice de 
liquidez corrente de R$0,78 e Patrimônio social negativo. A administração da entidade vem adotando uma série de 
medidas no intuito de reduzir custos e obter novas receitas para o exercício de 2019. As demonstrações financeiras 
da Entidade foram preparadas no pressuposto da continuidade normal de suas operações e, aportes adicionais de 
recursos oriundos de novos convênios poderão ser necessários para que a entidade continue operando. Conforme 
apresentado na nota explicativa n° 1.1, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na 
respectiva nota explicativa, indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa 
quanto à capacidade operacional da Entidade. Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. 
Parágrafo de ênfase: Chamamos a atenção para as notas explicativas n° 8 e n° 37 às demonstrações contábeis, 
que descrevem que a Entidade mantém transações em montantes significativos com as Federações nas condições 
nela descrita. Dessa forma, essas demonstrações contábeis devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião 
não contém modificação em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Rela-
tório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros Assuntos - Auditoria de valores 
correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações contábeis da Entidade referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2017 foram por nós auditadas e emitimos relatório de auditoria sobre as demonstrações contá-
beis datadas de 28 de fevereiro de 2018, com ressalva referente a não apresentação, até o término de nossos traba-
lhos em campo, da documentação suporte para as despesas com apoio às Federações. Nossa opinião não contém 
modificação em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às entidades sem finalidade de lucro, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, 

33. Custos com Pessoas de Apoio/Atletas e
Comissão Técnica 2018 2017
Arbitragem (1.660.100) (1.995.674)
Diretor de Quadra (228.206) (329.014)
Diretor de Arbitragem (21.958) (45.185)
Boleiros/Placaristas - (33.977)
Segurança (494.859) (561.622)
Locutor - (9.732)
Eletricista (4.200) -
Outras pessoas de apoio (171.927) (366.990)
Hospedagem (1.587.884) (3.535.251)
Alimentação (ii) (2.220.636) (2.527.258)
Assistência médica c/atletas (343.414) (584.107)
Direito de uso de imagem (iii) (2.224.516) (2.049.240)
Comissão técnica (i) (3.244.604) (3.291.390)
Vistos/Taxas com Passaportes (65.207) (100.309)
Educação e treinamento (58.484) (309)
Promotor de eventos - (30.900)
Supervisão - (13.079)
Professor de educação física - (32.225)
Despesas com recepcionistas - (12.190)
Conservação e limpeza (116.077) (166.800)
Repasse transferências internacionais - (634.277)
Delegado Técnico (3.039) -
Serviço de tradução (190) -
Ajuda de custo atletas (130.304) -
Assistência farmacêutica (79.641) -

(12.655.247) (16.319.529)
Referem-se aos gastos vinculados diretamente ao desenvolvimento dos pro-
dutos da CBV, os mesmos são apropriados ao resultado de acordo com o 
regime de competência, abaixo destacamos algumas rubricas: (i) Comissão 
Técnica - nesta rubrica são registrados os valores pagos a título de remu-
neração pelo serviço prestado dos membros das comissões técnicas das 
Seleções Quadra e Praia. (ii) Alimentação - nesta rubrica são registrados 
todos os gastos com alimentação de atletas e membros de comissão técnica 
nos eventos nacionais e internacionais de competições de Vôlei de Quadra 
e Praia. (iii) Direito de uso e Imagem - nesta rubrica são registrados todos 
os gastos com contratos de direito de uso e exploração comercial de ima-
gem, voz e apelido desportivo, de forma coletiva, nos mais variados tipos 
de mídias, referentes a atletas de Vôlei de Praia ou Quadra e membros de 
comissão técnica.
34. Transportes 2018 2017
Transporte aéreo nacional - pessoas (3.816.922) (5.776.574)
Transporte aéreo internacional - pessoas (6.233.101) (5.185.413)
Transporte terrestre - pessoas (942.133) (1.108.425)
Transporte terrestre de materiais (12.568) (42.021)
Transporte aéreo de materiais (385.412) (375.315)

(11.390.136) (12.487.748)
Nesta rubrica são registrados o custo com transporte de pessoas e materiais 
referente às competições realizadas em território nacional e internacional. 
35. Despesas com Premiação a Atletas: As despesas com premiações in-
corridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são: 

2018 2017
Vôlei de Praia
Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia (4.089.222)
Jogos Olímpicos (333.182)
Open (3.971.680) -
Sul-Americano (151.960) (100.000)
Mundial (1.284.000) (327.500)
Challenger (483.792) (535.333)
CBVP - Nacional - (350.445)

(5.891.432) (5.735.682)
Vôlei Indoor
Jogos Olímpicos - (3.163.223)
Liga Mundial - (1.792.748)
World Grand Prix - (1.900.440)
World Grand Champion - (1.187.775)
Campeonato Sul Americano - -
Sul-Americano (149.546) (331.366)
Liga das Nações (1.976.900) -
Campeonato Mundial (2.687.348) -
Outros (138.234) (186.507)

(4.952.028) (8.562.059)
(10.843.460) (14.297.741)

Os valores de R$10.843.460 (R$14.297.741 em 2017) referem-se às premia-
ções por classificação, conquistas de campeonatos e de torneios esportivos 
organizados pela Confederação Brasileira de Voleibol - CBV e por outras ins-
tituições nacionais ou internacionais devidos aos atletas e membros das co-
missões técnicas, estes valores são apropriados ao resultado do exercício de 
acordo com o princípio de competência. 36. Locação: Nesta rubrica são re-
gistradas todas as despesas com locação de bens móveis necessários para 
realização dos eventos de vôlei de quadra e praia organizados pela CBV.

2018 2017
Locação de arena (3.067.000) (2.806.711)
Locação de equipamentos (699.517) (781.806)
Locação de quadra - (13.200)
Locação de móveis (63.111) (174.563)
Locação de banheiro (124.442) (211.973)
Locação de salão (5.792) (500)

(3.959.862) (3.988.753)
37. Custos com Federações/Despesas com
Federações 2018 2017
Operacional
Apoio operacional (1.358.646) (1.648.874)
Repasse de comissão s/renda de jogos (219.861) -

(1.578.508) (1.648.874)
Administrativa
Contribuições (1.276.804) (1.592.000)
Ajuda de custo (19.983) (62.283)

(1.296.787) (1.654.283)
(2.875.295) (3.303.157)

As Entidades filiadas à Confederação Brasileira de Voleibol são de suma im-
portância para ajudar a CBV a atingir sua missão de “liderar o processo de 
desenvolvimento e disseminação do voleibol brasileiro junto às entidades fi-
liadas em todo território nacional e representar a modalidade com excelência 
em eventos internacionais”. A CBV entende que é através da sua parceria 
com as entidades filiadas que é possível: aumentar o número de atletas e 
de praticantes do voleibol; consolidar o vôlei de praia; apoiar e incentivar a 
criação e realização de competições regionalizadas; desenvolver e formar 
profissionais e gestores esportivos do voleibol, entre outros objetivos estraté-
gicos. Portanto, para alavancar o atingimento da sua missão, no exercício a 
Confederação destinou o montante de R$2.875.295 (R$3.303.157 em 2017) 
referente a apoio operacional para realização de competições e gestão.
38. Despesas Operacionais - Outros Custos 2018 2017
Vídeo/som/imagem/comunicação (1.673.432) (1.928.382)
Impressos (143.773) (60.385)
Equipamentos e materiais esportivos (269.169) (624.933)
Entretenimento e diversos (302.570) (324.408)
Montagens e desmontagem (460.420) (2.285.722)
Quadra/área de jogo (157.807) (367.542)
Estatística (46.191) (114.181)
Uniformes esportivos (136.512) (156.905)
Seguros (72.570) (103.945)
Outros custos com produtos (i) (3.593.348) (6.211.504)

(6.855.792) (12.177.908)

O montante de R$6.855.792 (R$12.177.908 em 2017) refere-se às despesas 
operacionais para realização dos eventos. Ao longo desse exercício diversos 
eventos aproximaram as seleções masculina e feminina do Brasil dos torce-
dores de diversas partes do País. (i) Na rubrica outros custos com produtos 
são registradas as seguintes despesas:

2018 2017
Água/gelo (85.714) (126.542) 
Taxas Gerais (i) (1.863.959) (3.250.327)
Correio (170) (6.483)
Fotocópias (96) (300)
Material de escritório (4.328) (3.982)
Material de informática (38.508) (83.947)
Material elétrico e hidráulico (10.283) (19.656)
Manutenção de informática/hardware (7.430) -
Decoração de ginásio/arena (127.203) (134.413)
Ajuda de custo para clubes Superliga (1.371.000) (2.581.429) 
Custos não especificados (84.658) (4.425)

 (3.593.348) (6.211.504) 
(i) Nesta rubrica são registradas despesas com taxas referentes às inscrições 
e sedimentos de eventos internacionais, nos quais destacamos: • Liga das
Nações; • Campeonato Mundial. Assim como taxa de franquia referente a
manutenção de dez núcleos Vivavôlei, que tem por finalidade a promoção
de assistência social, inclusão social, educação e socialização de crianças e
adolescentes, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos huma-
nos, da democracia e de outros valores universais e a promoção de ativida-
des destinadas à implementação, a pratica, ao ensino, ao estudo, à pesquisa
e ao desenvolvimento do esporte e da cultura.
39. Despesas com Pessoal 2018 2017
Salários (7.218.162) (8.576.636)
Gratificações (905.115) (743.600)
Férias (908.190) (1.230.777)
Pro labore - Dirigentes Estatutário (689.786) (845.753)
13º Salário (722.034) (894.944)
Diárias (1.971) (122.754)
Horas extras (151.477) (192.217)
Aviso prévio (148.550) (451.311)
Estagiários (12.640) (26.311)
Indenizações trabalhistas (3.601.723) (2.107)
Ajuda de custos (13.413) (10.386)
Adicional noturno (13.116) (17.028)

(14.386.177) (13.113.824)
A CBV remunera seus dirigentes estatutários conforme previsto no artigo 18 
da Lei 2.868/2013.
40. Encargos Sociais 2018 2017
INSS (2.371.905) (3.055.307)
FGTS (928.461) (1.496.725)
PIS (103.261) (120.129)
Contribuição Sindical Patronal (357) (2.637)

(3.403.983) (4.674.798)
41. Despesas com Serviços Contratados 2018 2017
Serviços de informática (828.353) (790.921)
Assessoria jurídica (521.748) (498.307)
Assessoria sistema de gestão - (5.000)
Assessoria de informática (161.701) (245.704)
Assessoria de projetos 37.301 (336.135)
Serviços de locação de mão de obra (153.979) (238.210)
Serviços de provedor (169.567) (225.725)
Gestão do negócio (239.040) (214.167)
Administração de bilheteria (194.350) (234.146)
Assessoria administrativa - -
Serviços de auditoria (93.297) (189.718)
Serviços de guarda material (22.245) (26.900)
Assessoria contábil (33.411) (47.792)
Serviço de tradução (1.146) (13.763)
Serviço de administração cartão de crédito (3.400) (3.300)
Assessoria de administração de pessoal - (100)
Supervisão - (40.000)

(2.384.937) (3.109.890)
O montante de R$2.384.936 (R$3.109.890 em 2017) representa a contratação 
de serviços necessários para a manutenção do modelo de gestão da Confe-
deração Brasileira de Voleibol (CBV) que tem como objetivo tornar seus pro-
cessos administrativos mais transparentes e ao mesmo tempo mais eficazes.
42. Despesas de Localização e Funcionamento 2018 2017
Aluguel/leasing de equipamentos (36.009) (32.392)
Condomínio (3.293) (2.318)
Energia Elétrica (I) (394.636) (476.999)
Telefone (189.136) (182.605)
Hospedagem (I) (75.481) (150.032)
Correio (27.165) (27.267)
Fotocópias - (1)
Material de informática (9.779) (83.705)
Material de escritório (16.004) (15.578)
Seguros (63.218) (78.170)
Assinatura TV (30.307) (32.205)
Impostos e taxas (173.559) (117.442)
Ofícios e cartórios (19.124) (23.584)
Veículo/combustível (44.066) (60.146)
Material de copa e limpeza (124.280) (93.510)
Refeições e lanches (70.799) (159.582)
Assinatura jornais (317) (6.261)
Taxa de Manutenção Títulos (3.388) (484)
Impressos (29.291) (58.714)
Taxa de filiação (FIVB/CSV (1.685) (1.565)
Transporte terrestre/materiais-equipamentos (10.873) (14.315)
Transporte aéreo internacional/pessoas (19.442) (140.911)
Transporte aéreo nacional/pessoas (339.795) (373.082)
Transporte terrestre de pessoas (128.003) (74.431)
Transporte aéreo/materiais-equipamentos (2.102) -
Simpósios/seminários/palestras (7.809) -
Lavanderia e material cama/mesa/banho (151.026) (168.746)
Fotos, filmes e filmagens - (76.245)
Água (231.838) (283.678)
Gás (35.825) (49.141)
Aluguel de imóveis (492.000) (682.638)
Aparelhos de telefonia (móvel) - (8.161)
Outras despesas de localização e funcionamento (20.713) (80.802)

(2.750.965) (3.554.709)
43. Despesas com Propaganda e Publicidade 2018 2017
Brindes (116.282)  (223.131)
Camisas de torcidas (716.330)  (661.369)
Divulgações (i) (2.494.773) (2.146.761)
Veiculação mídia - (8.300)
Criação (102.430) (93.800)

(3.429.816)  (3.133.361)
(i) O montante de R$2.494.773 (R$2.146.761 em 2017), representa basica-
mente disponibilização de placas em atendimento ao contrato do Banco do 
Brasil nos eventos Liga das Nações e Circuito Mundial no exterior. 
44. Outras Despesas Administrativas

2018 2017
Benefícios sociais  (2.782.286)  (2.870.037)
Impostos, taxas e contribuições (602.448) (844.892)
Despesas com manutenção (458.729) (624.790)
Despesas com marketing e produção  (1.111.179) (514.650)
Depreciações e amortizações (653.169) (827.537)
Despesa com comunicação (110.659) (189.475)

2018 2017
Despesas federações internacionais (113.802)  (1.499.445)
Despesa com vendas (13.006) (13.380)
Provisão - PCLD  67.704  (215.337) 
Outras despesas com pessoal  (3.282) (108.473)
Perda de títulos incobráveis - (1.748.210)
Outras despesas (perda no recebimento
 de títulos e subvenção governamental) (214.534) (46.137)

 (5.995.390)  (9.502.363)
45. Receitas e Despesas Financeiras 2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 105.651 189.930 
Descontos obtidos 3.282 242.870 
Variações cambiais ativas (a) 24.251 310.339 
Juros obtidos 1.355 - 

127.974 743.139
Despesas financeiras
Variação cambial passiva (a) (249.710)  (151.317)
Despesas bancárias (181.202)  (225.721)
Juros e IOF (230.811) (1.328.662)
Descontos concedidos (4.369)  (8.483)
Perda na antecipação de títulos (164.667) (164.667)

(666.093)  (1.878.850)
(Despesa) Receita Financeira Líquida (538.119)  (1.135.711) 
(a) As variações cambiais ativas e/ou passivas se referem a transações com
a Federação Internacional de Vôlei quando do sediamento de campeonatos
internacionais realizados no Brasil (variação ativa) e/ou despesa com taxa
de inscrição em campeonatos internacionais realizados no exterior. 46. Se-
guros: A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas
de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram ana-
lisadas pelos nossos auditores independentes. 47. Considerações Gerais:
A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros, cuja adminis-
tração é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos,
visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. O principal controle
consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas ver-
sus as condições vigentes no mercado. Os valores de realização estimados
de ativos e passivos financeiros foram determinados por meio de informa-
ções disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A
Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou
quaisquer outros ativos de riscos no transcorrer dos exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e 2017. O quadro abaixo apresenta a composição, por
categoria, dos principais ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro
de 2018 e 2017:

Valor Contábil
Mensuração 2018 2017

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa Valor Justo 2.200.888 922.313 
Recursos de convênios Valor Justo 2.468.326 848.108
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber Custo amortizado 19.649.750 15.877.765 
Federações nacionais Custo amortizado 619.981  95.726 
Federações internacionais Custo amortizado 304.188  2.196 
Clubes nacionais Custo amortizado 10.750  39.000 
Total de ativos financeiros 25.253.883 17.785.108 
Passivos financeiros
 mensurados pelo custo
  amortizado
Convênios Custo amortizado 2.100.956 1.107.988 
Fornecedores Custo amortizado 3.967.547 4.080.998 
Provisões com pessoal Custo amortizado 2.035.540 1.914.711 
Provisões de despesas Custo amortizado 4.751.351 4.982.795 
Contas a pagar Custo amortizado 3.093.504  939.553 
Total de passivos financeiros 15.948.898 13.026.045 
Os saldos contábeis apresentados para os instrumentos financeiros men-
surados ao custo amortizado são aproximações razoáveis ao valor justo na 
data das demonstrações contábeis. Estrutura de gerenciamento de risco: 
As operações contábeis da Entidade estão sujeitas aos fatores de riscos 
abaixo descritos: Risco de Mercado; Risco de liquidez; Risco de crédito. Esta 
nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade para cada um 
dos riscos acima, os objetivos da Entidade, políticas e processos de men-
suração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital. O Conselho 
de Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e 
supervisão da Entidade de estrutura de gerenciamento de risco. As políticas 
de gerenciamento de risco da Entidade foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos ao qual a Entidade está exposta, para definir limites de 
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos 
limites impostos. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que altera-
ções nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e 
preços de ações, têm nos ganhos da Entidade ou no valor de suas participa-
ções em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de 
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro 
de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de 
taxa de juros: A Entidade possui exposição a um único risco de mercado, 
sendo este o risco de juros. O Risco de taxa de juros decorre da possibilidade 
da Entidade sofrer ganhos ou perdasdecorrentes de oscilações de taxas de 
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitiga-
ção desse tipo de risco, a Entidade busca diversificar a captação de recursos 
em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. Na data das demonstrações 
contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da 
Entidade era:

Valor contábil
Nota 2018 2017

Instrumentos de taxa variável - CDI
Aplicações Contábeis 5 2.017.105 872.595

2.017.105 872.595
As operações com exposição ao CDI são prontamente conversíveis em caixa 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A Administra-
ção entende que as análises de sensibilidade para os instrumentos financei-
ros sujeitos a risco de juros não são representativas do risco inerente de ins-
trumentos financeiros. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que 
a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à 
vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administra-
ção de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez 
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições 
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de preju-
dicar a reputação da Entidade. 48. Compromissos Assumidos: A Entidade 
possui contrato de arrendamento operacional para sua sede administrativa. 
Este arrendamento tem vida útil 3 anos e 8 meses que são renováveis ao 
término do período de arrendamento às taxas de mercado. A maioria dos 
contratos são canceláveis mediante a notificação antecipada de 180 dias. Os 
compromissos futuros, oriundos destes contratos, estão assim distribuídos:

2018

Encargos de 
Ajuste a Valor 

Presente

Adoção Inicial 
CPC 06 (R2) 

IFRS 16
Até um ano 492.000 - -
De dois anos até cinco anos 1.312.000 - -
Total 1.804.000 166.140 1.637.860

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que exis-
te 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções contábeis ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contá-
beis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Entidade e, consequentemente,
pela opinião de auditoria. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, 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 pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019

PKF Auditores Independentes 
Rio de Janeiro
CRC N° RJ 007468/O-0

Luiz Carlos de Carvalho
Contador

CRC N° 1SP197193/O-6 T-RJ

WALTER PITOMBO LARANJEIRAS LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Presidente Contadora

CPF 003.589.324-91 CRC RJ – 096121/O
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: 
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2019, às 11:00 hs, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Haroldo 
Cavalcanti, 410, sala 210, Recreio, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre 
as seguinte Ordens do Dia:  (i) Tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; (iii)  Eleger os  membros do 
Conselho de Administração da Companhia; (iv) nomear o novo Presidente 
do Conselho de Administração e (v) Fixar a remuneração anual global da 
Administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 10 de abril de 
2019. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores

PRODUTORES 
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DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
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Porto Seguro utiliza drones 
para vistorias de sinistros
Monitoramento 
em residências e 
empresas começa 
a funcionar em 
Brasília e Goiás

Em mais uma inovação no 
mercado de seguros, a Porto 
Seguro começa a realizar o 
processo de vistoria com uso 
de drones para determinadas 
situações após sinistros em 
imóveis residenciais e em-
presariais. Brasília e Goiás 
são as primeiras regiões a 
operarem com a novidade, 
que contribui para maior 
agilidade e segurança para o 
cliente e dos prestadores de 
serviço em casos de sinistros 
nestes locais. 

A iniciativa otimiza o tem-
po de todos os envolvidos em 
um sinistro para a averigua-
ção dos danos causados ao 

local. “O que antes só pode-
ria ser feito com equipamen-
tos de proteção, andaimes, 
escadas e outros acessórios 
para chegar em ambientes de 
difícil acesso, agora pode ser 
feito por drones. A tecnolo-
gia permite averiguar o sinis-
tro com menor tempo, além 
de maior segurança”, destaca 
Claudio Cruz, superinten-
dente de Sinistros Patrimo-
niais e Financeiros da Porto 
Seguro.

A implementação dessa 
novidade deve contribuir 
para a checagem de sinis-
tros no seguro residencial e 
empresarial, como desmoro-
namentos e quebras de telha-
dos, duas modalidades que 
registraram crescimento em 
2018 na Porto Seguro.

Brasília e Goiás serão as 
primeiras regiões a receber 
os drones, pois são estraté-
gicas para a Porto Seguro 
nessas modalidades. Se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Drone possibilita ampla visão de risco pelo alto

(IBGE), Brasília foi a unida-
de de Federação com maior 
crescimento populacional de 
2012 a 2017, com aumen-
to de 11,4% no número de 
habitantes ao atingir mais 
de 3 milhões de pessoas, se 
tornando a quarta maior ca-
pital do país. Além disso, o 
DF teve quase o dobro da 
média nacional de renda do-

miciliar per capita no Brasil. 
Goiás também é um estado 
com constante crescimen-
to populacional. Em 2017, 
os dados do IBGE aponta-
ram para um crescimento 
de 1,24% de habitantes em 
relação ao ano anterior e 
com destaque para a renda 
domiciliar, que representa a 
oitava maior do país.

Carro com assinatura: controle para quem anda até 500km por mês
Carros por assinatura tra-

zem maior comodidade e 
praticidade para o dia a dia 
e é uma forte tendência do 
mercado automotivo. A cada 
um ou dois anos de uso, de-
pendendo do plano contra-
tado, os clientes do Porto 
Seguro Carro Fácil têm um 
veículo zero quilômetro, 
além de contarem com se-
guro incluso, documentação 
paga, manutenção preven-
tiva, serviço de leva e traz, 
entre outras facilidades.

E para trazer novas opções 
para quem ainda não aderiu 

à novidade, a Porto Seguro 
lança o Plano Controle, no 
qual o condutor paga R$ 999 
por mês e pode rodar por até 
500 quilômetros mensais, 
além de ter acesso aos mes-
mos benefícios do plano tra-
dicional. 

Caso ultrapasse a quilo-
metragem limite, o cliente 
pagará R$ 0,80 por km adi-
cional na próxima fatura, 
sem a necessidade de notifi-
car a Porto Seguro.

“Com o Plano Controle, 
visamos alcançar as pes-
soas que rodam pouco de 

carro, mas que ao mesmo 
tempo buscam pela conve-
niência e a liberdade de ter 
um automóvel sempre que 
precisar. Por R$ 33 ao dia, 
elas contam com um auto-
móvel 24 horas à sua dispo-
sição”, diz Marcos Loução, 
diretor do Porto Seguro 
Carro Fácil.

O executivo acredita que 
a expansão dos carros por 
assinatura faz parte de uma 
mudança de comportamento 
que impacta diretamente no 
conceito de mobilidade ur-
bana. “Antes, as pessoas ti-

nham a necessidade de com-
prar um carro e permanecer 
com ele por anos, mas hoje 
elas caminham para o con-
ceito de utilizar o veículo. 
É uma tendência que carros 
por assinatura sejam cada 
vez mais frequentes”, desta-
ca Loução.

Em caso de dúvidas, a 
Central de Atendimento Por-
to Seguro Carro Fácil está 
à disposição nos telefones 
3366-3848 (São Paulo e Ca-
pital) | 3003-9888 (Demais 
Capitais) | 0800 727 7310 
(Demais Localidades).

Sincor-RJ realiza palestra  
sobre Seguros Transportes

No próximo dia 17, das 9 
horas ao meio-dia, acontece-
rá mais um debate no auditó-
rio do Sindicato dos Correto-
res de Seguros do Estado do 
Rio de Janeiro sobre Seguros 
Transportes, que terá como  
intermediador  entre o pa-
lestrante e os participantes o 
professor da Escola Nacio-
nal de Seguros e diretor de 
Ensino e de Tecnologia do 
Sincor-RJ, Arley Boullosa. 
O tema será ministrado por 
Adriani Miranda, da Lugar 
Seguro Corretora.

O evento possibilitará en-
tender os conceitos básicos 
e características técnicas dos 
seguros de transportes, escla-
recer as dúvidas específicas 
sobre estas apólices e suas 
regras de gerenciamento de 
riscos mais comuns exigi-
dos pelas seguradoras, se 
prevenir de possíveis riscos 
de reclamações de responsa-
bilidade civil do corretor na 
solicitação das cotações de 
seguros de transportes.

Também tem por objeti-
vo facilitar a compreensão 
dos detalhes do processo de 
subscrição dos seguros de 
transportes, como preencher 
de maneira eficaz o QAR 
solicitado pelas seguradoras, 
assimilar a operacionaliza-

ção dos seguros de carga, 
averbações, liberações ex-
tras, endossos e faturamento.

O palestrante mostrará os 
caminhos às estatísticas do 
roubo de carga no Rio de Ja-
neiro e as soluções aplicadas 
para aceitação nas segurado-
ras, conhecer os processos 
de regulação de sinistros dos 
seguros de carga e dicas de 
pós-venda, obter conhecimen-
tos técnicos necessários que 
potenciais segurados neste 
segmento esperam que sejam 
abordos no processo de ven-
da e elaborar um plano de co-
mercialização para prospectar 
sua própria carteira de clientes 
neste segmento, aumentando 
sua rentabilidade atual.

Com 18 anos de experiên-
cia no setor de seguros, Adria-
ni Miranda é palestrante, de-
senvolve treinamentos para o 
Clube dos Empreendedores do 
Rio de Janeiro, possui experi-
ência em todos os tramites do 
seguro transporte e no seguro 
de responsabilidade civil, com 
ênfase nos seguros profissio-
nais e de propriedade. Para 
confirmar presença, é só entrar 
em contato através do telefone 
(21) 3505-5900 ou pelo site 
www.sincor-rj.org.br. O even-
to é gratuito para sócios e não 
sócios. 

Prudential do Brasil cobrirá vidas no Rock in Rio 2019
A terá um parceiro de 

peso entre seus apoiado-
res. É que a Prudential do 
Brasil acaba de anunciar 
que é a seguradora oficial 
da edição de 2019 do Rock 
in Rio, maior festival de 
música e entretenimento 
do mundo. 

Isso quer dizer que as 
mais de 700 mil pesso-
as - entre público, staff 
e artistas - presentes no 
evento estarão seguradas 
pela maior seguradora 
independente do país no 
ramo de Seguros de Vida. 
O Rock in Rio acontece 
nos dias 27, 28 e 29 de se-
tembro e 03, 04, 05 e 06 
de outubro, na Cidade do 
Rock, na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro. 

A partir do mote “A 
seguradora mais rock, 

no Rock in Rio”, a Pru-
dential do Brasil, que 
traz em sua marca um 
rochedo, elaborou uma 
campanha de marketing 
e publicidade para sua 
primeira participação 
neste megaevento.

Plano de mídia
 
Com um plano de mí-

dia forte e focado na 
web, o objetivo da segu-
radora é mostrar a força 
da sua marca, a aproxi-
mando do público jovem. 
As ativações desenvol-
vidas impactarão tanto 
público interno quanto o 
externo, antes e durante 
o festival.

“A Prudential do Brasil 
é uma empresa sólida, que 
tem o rochedo como seu 

símbolo. Com 21 anos de 
atuação no Brasil, chega-
mos a um novo momento, 
no qual buscamos tornar 
a nossa marca ainda mais 
conhecida, principalmen-
te junto ao público jo-
vem que ainda não pensa 
no seguro de vida. Por 
isso, nada mais relevante 
do que estar presente no 
maior festival de música 
e entretenimento do mun-
do” - destaca a vice-pre-
sidente de Marketing & 
Digital da Prudential do 
Brasil, Aura Rebelo.

Para a organização do 
Rock in Rio, o apoio da 
Prudential do Brasil ao 
Rock in Rio confirma 
toda a excelência que o 
projeto entrega ao públi-
co e a credibilidade que o 
evento tem junto às mar-

cas que se associam ao 
festival. 

Público diversificado

“O Rock in Rio é um 
evento que nasce em 1985 
para se posicionar junto 
ao público jovem. Para 
dar voz a uma geração. 
Seguimos dessa forma e, 
sem dúvida, para a Pru-
dential do Brasil, uma 
empresa com tamanha 
relevância internacional, 
será um excelente mo-
mento de se posicionar 
no Brasil e ganhar cada 
vez mais mercado, espe-
cialmente junto a um pú-
blico tão diversificado”, 
garante Rodolfo Medina, 
vice-presidente de Par-
cerias e Marketing do 
Rock in Rio.  

Unimed-Rio teve lucro líquido de R$ 85 milhões
Balanço foi 
aprovado pelos 
cooperados em 
assembleia

A Unimed-Rio fechou o 
ano de 2018 com resulta-
do líquido positivo de R$ 
85 milhões,. O número, 
que bate recorde em toda a 
história da cooperativa, faz 
parte do balanço econômi-
co-financeiro que foi deli-
berado e aprovado pela am-
pla maioria dos cooperados 
presentes na Assembleia 
Geral Ordinária realizada 

no dia no fim de março.
“Nossos indicadores de 

2018 refletem as ações aus-
teras que tiveram que ser to-
madas nos últimos anos para 
que a Unimed-Rio permane-
cesse na rota da recuperação. 
Diante de tantos desafios, 
tivemos sucesso não só em 
manter a cooperativa viva, 
com a participação ativa 
dos sócios, mas também em 
conseguir dar passos signi-
ficativos para o seu desen-
volvimento sustentável”, diz 
Romeu Scofano, presidente 
da Unimed-Rio.

Alinhada a um planeja-
mento estratégico, a mu-
dança de atuação comercial 
da cooperativa, que direcio-
nou o foco para rentabilida-

de, resultou no crescimento 
de 3% da sua carteira de 
clientes em 2018, passan-
do de 724 mil para 746 
mil. Esse cenário também 
contribuiu para a empresa 
manter seu patamar de fatu-
ramento em R$ 4,3 bilhões, 
um aumento superior a 6% 
em relação a 2017. Com 
esse resultado, a Unimed-
Rio permanece sendo a 
maior singular do Sistema 
Unimed em receita.

A redução da dívida ban-
cária é outro ponto impor-
tante dos indicadores de 
2018, tendo em vista que a 
cooperativa conseguiu liqui-
dar 74% dela, reduzindo de 
R$ 156 milhões, em dezem-
bro de 2016, para R$ 40 mi-

lhões no fim do ano passado. 
Outro dado relevante é o ín-
dice de sinistralidade - 79% - 
abaixo da média de mercado, 
que é de 83% e o custo das 
despesas assistenciais, de R$ 
3,7 bilhões, que permaneceu 
equilibrado.

Em outubro de 2018, a 
Fitch Ratings, agência inter-
nacional de classificação de 
risco, elevou o rating da Uni-
med-Rio para B, demons-
trando uma melhora signi-
ficativa de gerenciamento e 
processos. O relatório anual 
com os principais resultados 
e ações realizadas pela Uni-
med-Rio em 2018 é 100% 
digital e está disponível no 
endereço: http://relatorioa-
nual2018.unimedrio.com.br

SulAmérica coloca seus 
resultados na palma da mão

Um vídeo que uniu tecno-
logia e criatividade em um 
formato facilmente reconhe-
cido por seus funcionários, 
parceiros, clientes e que ainda 
está presente no dia a dia de 
boa parte da população: a tela 
de celular. Essa está sendo a 
forma criada pela SulAmérica 
para divulgar seus Relatórios 
Anuais. Para conferir o vídeo 
de divulgação do Relatório 
Anual de 2018, basta acessar o 
link do seu celular.

Para acompanhar os des-
taques do período, o espec-
tador sente como se estives-
se navegando pelo aparelho: 
escolhe uma música, entende 
como solicitar um médico 
em sua casa; aciona o GPS e 
já confere frota segurada de 
Auto; entra na rede social e 
verifica as novidades da área 
de Investimentos; recebe, 

pelo ícone de mensagens si-
multâneas, as informações 
sobre os recordes na Previ-
dência e no Seguro de Vida. 
Muito similar à experiência 
diária de usar o seu próprio 
aparelho móvel.

“Nosso objetivo foi ir além 
da simples divulgação dos re-
sultados, queremos aproximar 
nossos parceiros, clientes e 
investidores das nossas ini-
ciativas, novidades e de infor-
mações importantes de cada 
segmento”, explica o superin-
tendente de Relações com In-
vestidores, Guilherme Nahuz. 
“O celular já é a principal 
forma dos brasileiros terem 
acesso à informação, por isso, 
o vídeo deste ano com certeza 
ajudará a criar um canal de di-
álogo para que cada vez mais 
pessoas conheçam a nossa his-
tória e o nosso trabalho”. 

Workshop debate fundamentos 
de gerenciamento de riscos

A Sompo Seguros S.A., 
empresa do Grupo Som-
po Holdings, promoveu o 
Workshop Gerenciamento de 
Riscos P&C, realizado nos 
dias 5, 8 e 9 de abril em sua 
sede na Capital Paulista. Orga-
nizado pela área de Gerencia-
mento de Riscos P&C da com-
panhia, o evento teve como 
objetivo apresentar e levar a 
debate temas relacionados ao 
gerenciamento de riscos e pre-
venção de sinistros nas cartei-
ras relacionadas a essa área, a 
exemplo dos ramos Residen-
cial, Condomínio, Empresa-
rial e Grandes Riscos, entre 
outros. “Essa foi uma ótima 
oportunidade para avaliar no-
vas tecnologias, compartilhar 
e difundir as melhores práticas 

em engenharia e gerenciamen-
to, bem como ampliar e quali-
ficar profissionais envolvidos 
no processo de inspeção e 
análise de riscos”, considera 
Cesar Yukio Nagasse, gerente 
da área de Gerenciamento de 
Riscos P&C.

O evento contou com cer-
ca de 150 participantes, en-
tre subscritores, inspetores 
e analistas de sinistros, que 
tiveram a oportunidade de 
passar por um treinamento 
com a equipe de Gerencia-
mento de Riscos P&C sobre 
análise de riscos, o novo mo-
delo de relatório de inspeção 
e o book de recomendações 
da Sompo, ministrado pelo 
engenheiro de riscos da área, 
Jairo Benedito Cardoso. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 25.257 18.748
Contas a receber 7 60.813 39.648
Almoxarifado 8 13.255 15.053
Tributos a recuperar 9 7.515 17.441
Outros 4.135 2.523

110.975 93.413
Ativo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro 5 (b) 6.256 6.868
Outros 599 667

6.855 7.535
Intangível 10 14 214
Imobilizado 10 317.479 297.668

324.348 305.417
Total do ativo 435.323 398.830
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 7 28.957 19.076
Dividendos 12 (c) 80.681 71.266
Tributos sobre o lucro a recolher 5 (c) 32.180 25.759
Tributos a recolher 7.148 5.230
Outros 7.930 6.683

156.896 128.014
Passivo não circulante
Provisões para processos judiciais 11 2.469 4.275

2.469 4.275
Total do passivo 159.365 132.289
Total do patrimônio líquido 12 275.958 266.541
Total do passivo e patrimônio líquido 435.323 398.830
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Receita líquida de serviços prestados 3 424.437 372.249
Custo de serviços 4 (181.634) (163.567)
Lucro bruto 242.803 208.682
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas (2.093) (3.138)
Outras (despesas) receitas operacionais,
 líquidas 14 (3.868) 3.356
Lucro operacional 236.842 208.900
Resultado financeiro 15
Receitas financeiras 4.514 5.261
Despesas financeiras (779) (1.215)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 240.577 212.946
Tributos sobre o lucro 5
Tributo corrente (78.694) (68.805)
Tributo diferido (520) (1.610)

(79.214) (70.415)
Lucro líquido do exercício 161.363 142.531
Lucro básico e diluído por ação - Em R$ 0,99 0,88
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais

Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Lucro líquido do exercício 161.363 142.531
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 161.363 142.531
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 240.577 212.946

Ajustes por: 
Depreciação 10 18.754 15.478
Outros (1.564) (1.313)

Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber (21.143) (35.563)
Tributos a recuperar 3.057 (8.641)
Fornecedores 9.862 2.457
Tributos a pagar 8.853 (1.030)
Outros ativos e passivos, líquidos 1.346 348

Caixa proveniente das atividades operacionais 259.742 184.682
Impostos pagos (72.153) (120.835)

Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 187.589 63.847
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Adições ao imobilizado e intangível 10 (38.549) (19.147)

Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimento (38.549) (19.147)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Dividendos pagos aos acionistas 12)c) (142.531) (36.147)

Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamento (142.531) (36.147)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
 no exercício 6.509 8.553
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 18.748 10.195
Caixa e equivalentes de caixa ao final
 do exercício 25.257 18.748
Transações que não envolveram caixa:
Liquidação de dividendos com contas a receber
 de partes relacionadas (parcela Vale S.A.) - 282.096
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Capital 
Social

Reserva 
legal

Dividendo 
adicional proposto 

Lucros 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 162.730 32.546 238.683 - 433.959
Lucro líquido do exercício - - - 142.531 142.531
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - (238.683) - (238.683)
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - (71.266) (71.266)
 Dividendo adicional proposto - - 71.265 (71.265) -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 162.730 32.546 71.265 - 266.541
Lucro líquido do exercício - - - 161.363 161.363
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - (71.265) - (71.265)
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - (80.681) (80.681)
 Dividendo adicional proposto - - 80.682 (80.682) -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 162.730 32.546 80.682 - 275.958
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Socieda-
de”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, 
Brasil. A Sociedade opera o Terminal Marítimo de Itaguaí (“terminal portuário”),
localizado na Baía de Sepetiba, prestando serviços portuários de minério de
ferro, que inclui desde a descarga do minério de vagões ferroviários até o car-
regamento em navios. Atualmente, a Sociedade presta serviços apenas para
a Vale S.A. (parte relacionada). Para as operações no terminal portuário, foi
realizado em 1996 um contrato de arrendamento com a Companhia Docas do
Rio de Janeiro (“CDRJ”) por uma parcela fixa anual corrigida a cada ano pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”) e uma parcela variável resultante 
da performance do terminal portuário, o custo do arrendamento líquido no exer-
cício de 2018 foi de R$64.168, sendo R$2.496 de parcela fixa e R$61.672 de
parcela variável, contra R$53.813 em 2017, sendo R$2.518 de parcela fixa e
R$51.295 de parcela variável. A Sociedade faz parte do Grupo Vale e foi cons-
tituída para operar no contexto dos planos de negócios do seu acionista con-
trolador, Vale S.A.. As demonstrações financeiras da Sociedade para o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas no pressuposto de
sua continuidade operacional. 2. Base de preparação das demonstrações
financeiras: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financei-
ras da Sociedade (“Demonstrações Financeiras”) foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e corres-
pondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de
apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no
custo histórico. Em 25 de janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem
da mina do Córrego do Feijão de propriedade da Vale, controladora direta da
Sociedade. Até a data de aprovação das suas demonstrações financeiras as
apurações desse assunto ainda estavam em andamento, portanto, os poten-
ciais impactos, se houver, sobre o plano de negócios da Vale no qual a Socie-
dade está inserida, não puderam ser mensurados com segurança. Os eventos
subsequentes foram avaliados até 15 de fevereiro de 2019, data em que a
emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) Novos
pronunciamentos contábeis: IFRS 16 Leases - Em janeiro de 2016, o IASB
emitiu o pronunciamento IFRS 16, que substitui a IAS 17 Operações de arren-
damento mercantil e interpretações relacionadas. A IFRS 16 estabelece que
para todos os arrendamentos, com limitadas exceções, o arrendatário deve
reconhecer um passivo de arrendamento no balanço patrimonial, no valor pre-
sente dos fluxos de pagamentos remanescentes no mesmo. Em contrapartida,
deverá reconhecer um ativo de direito de uso no mesmo valor do passivo de
arrendamento registrado. Durante o prazo do arrendamento mercantil, o passi-
vo de arrendamento é ajustado para refletir os custos financeiros e pagamentos
feitos e o direito de uso é amortizado. Este pronunciamento entra em vigor em
1º de janeiro de 2019 e sua aplicação inicial trará impacto às demonstrações
financeiras no montante de R$396.389.
3. Receita de serviços

Exercício findo em 31 de dezembro de
2018 2017

Receita bruta 494.973 434.109
Menos:
Impostos sobre serviços (70.536) (61.860)
Total 424.437 372.249
As transações de receita de serviços foram realizadas com a Vale S.A. (parte 
relacionada). O preço unitário praticado pela Sociedade para a prestação do 
serviço é determinado em dólar americano e convertido para reais pela taxa de 
compra do dólar vigente no dia anterior à emissão da fatura. Dessa forma, o 
aumento da receita bruta ocorreu principalmente em função da variação cam-
bial entre os exercícios.
4. Custo de serviços Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 2017
Arrendamento (64.168) (53.813)
Pessoal (38.833) (31.366)
Material e serviço (43.451) (46.488)
Energia (11.179) (10.472)
Depreciação e amortização (18.754) (15.478)
Outros (5.249) (5.950)
Total (181.634) (163.567)
5. Tributos sobre o lucro: a) Imposto de renda diferido 31 de dezembro de
Ativo tributário diferido 2018 2017
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais 840 1.454
Perda esperada 3.313 3.313
Outros 2.103 2.101

Tributos sobre o lucro 6.256 6.868
b) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: O total demonstrado como re-
sultado de tributos sobre o lucro no resultado está reconciliado com as alíquo-
tas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercício findo em 31 de dezembro de
2018 2017

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 240.577 212.946
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (81.796) (72.402)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Benefícios fiscais (Lei Rouanet, Lei do Esporte, Pronon, 
 Pronas, Lei do Idoso e Fundo da Infância e Adolescência) 2.875 2.549
Outros ajustes (293) (562)
Tributos sobre o lucro (79.214) (70.415)
c) Tributos a recolher sobre o lucro 31 de dezembro de

2018 2017
Tributos sobre o lucro do exercício - corrente 78.803 68.805
Pagamentos (46.623) (43.046)
Total 32.180 25.759
6. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2018 2017
Caixa e bancos 6.541 4.348
Aplicações financeiras 18.716 14.400
Total 25.257 18.748
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras são 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). O saldo de aplicações financei-
ras no montante de R$18.716 refere-se a aplicações de Certificados de Depó-
sitos Bancários (CDB) (R$14.400 em 2017 na modalidade compromissada), 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Contas a receber e fornecedores Contas a receber Fornecedores

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017

Partes relacionadas 60.741 39.589 2.928 4.375
Terceiros 72 59 26.029 14.701
Total 60.813 39.648 28.957 19.076
O saldo de contas a receber com partes relacionadas refere-se basicamente 
às operações de serviços portuários com a Vale. Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, não havia inadimplência no contas a receber com partes relacionadas. 
A Sociedade tem R$ 9.745 de recebíveis com a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro (“CDRJ”) referentes a gastos de dragagem do porto, cuja responsabi-
lidade de execução era da CDRJ. Este recebível está totalmente provisionado 
para perda em 31 de dezembro de 2018 e 2017. O contas a pagar refere-se à 
compra de energia elétrica e serviços administrativos, sendo operações com a 
parte relacionada estão formalizadas por meio de contratos celebrados entre 
as partes. A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida da IAS 39 por 
uma abordagem de perda de crédito esperada. Para o contas a receber, a So-
ciedade adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda de 
crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência 
que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro e a perda identificada 

foi imaterial. A nova abordagem de impairment da IFRS 9 não apresentou um 
impacto significativo para a Sociedade no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018. 8. Almoxarifado: Representados por peças de reposição de máqui-
nas e equipamentos, utilizadas regularmente nos equipamentos de manuseio 
e embarque de minério de ferro para a prestação de serviços no montante de 
R$13.255 (R$15.053 em 31 de dezembro de 2017). 9. Tributos a recuperar: 
Refere-se a créditos tributários originados nas prestações de serviços e com-
pras de insumos.

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Impostos e contribuições
 federais brasileiras (PIS/COFINS) 4.548 15.144
Imposto de renda retido na fonte
 (“IRRF”) a recuperar 2.269 1.634
Outros tributos a recuperar 698 663
Total 7.515 17.441

10. Imobilizado e intangível Imóveis Instalações Equipamentos Outros Imobilizado em curso Intangível Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 102.965 122.678 58.499 8.067 2.717 551 295.477
Adições - - - - 19.147 - 19.147
Baixas - - (10.397) (216) 9.349 - (1.264)
Depreciação e amortização (3.138) (4.555) (6.292) (1.156) - (337) (15.478)
Transferências 3.880 6.847 6.598 248 (17.573) - -
Total 103.707 124.970 48.408 6.943 13.640 214 297.882
Custo 137.798 205.894 100.280 10.875 13.640 1.830 470.317
Depreciação/amortização acumulada (34.091) (80.924) (51.872) (3.932) - (1.616) (172.435)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 103.707 124.970 48.408 6.943 13.640 214 297.882
Adições - - - - 38.549 - 38.549
Baixas (14) - - (154) (16) - (184)
Depreciação e amortização (3.274) (5.148) (8.059) (2.073) - (200) (18.754)
Transferências 849 7.839 6.202 16.932 (31.822) - -
Total 101.268 127.661 46.551 21.648 20.351 14 317.493
Custo 138.624 213.733 106.538 27.303 20.351 1.572 508.121
Depreciação acumulada (37.356) (86.072) (59.987) (5.655) - (1.558) (190.628)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 101.268 127.661 46.551 21.648 20.351 14 317.493
11. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas
e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões 
para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela 
Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos contingen-
tes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja 
expectativa de perda é classificada como possível, as quais o reconhecimen-
to de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos 
consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a 
Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais 
pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados moneta-
riamente e registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça 
a decisão judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes Depósitos judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Processos
 ambientais 113 103 76.006 68.774 - -
Processos
 trabalhistas 2.356 4.172 3.584 2.663 599 667
Processos
 tributários - - 7.173 1.262 - -
Total 2.469 4.275 86.763 72.699 599 667
O passivo contingente ambiental refere-se, basicamente, à Ação Civil Pública 
movida contra a Sociedade em relação a materiais gerados pela escavação na 
área de estocagem do terminal portuário. No ano de 2018, foi alterado o critério 
de levantamento dos valores relativos aos processos com o prognóstico de 
perdas possíveis havendo a necessidade de rever os valores do ano de 2017, 
para efeito de comparabilidade. 12. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 o capital social é de R$162.730 correspon-
dendo a 162.730.144 ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas 
e sem valor nominal. b) Reserva legal - Constitui uma exigência para todas 
as sociedades por ações e representa a apropriação de 5% do lucro líquido 
anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital 
social. Uma vez que o limite foi atingido, não há mais constituição de reserva 
legal. c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme alteração 
do estatuto social em 2017, a remuneração aos acionistas passou para 50% do 
lucro líquido do exercício (após constituições de reservas), sendo constituída a 
obrigação com os dividendos mínimos obrigatórios conforme abaixo.

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Lucro líquido do exercício 161.363 142.531
Dividendos mínimos obrigatórios 80.681 71.266
Dividendo adicional proposto
 (condicionado à aprovação em
  assembleia de acionistas) 80.682 71.265
Remuneração total do exercício 161.363 142.531
Os dividendos mínimos obrigatórios e adicionais propostos de 2017 no montante 
total de R$142.531, foram aprovados em AGO e liquidados em dezembro de 2018.
13. Classificação dos instrumentos
 financeiros 

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Caixa e equivalente de caixa 25.257 18.748
Contas a receber 60.813 39.648
Total dos ativos financeiros 86.070 58.396
Fornecedores 28.957 19.076
Total de passivos financeiros 28.957 19.076
14. Outras receitas (despesas) operacionais,
 líquidas

Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Receita na venda de materiais 299 274
Reversão (provisão) para desvalorização de
 estoques/CMD 213 (558)
Despesa com auto de infração (1.428) -
Despesa incentivada (Lei Rouanet, Lei do Esporte,
 Pronon, Pronas, Lei do Idoso e FIA) (2.875) (2.210)
Outras receitas (despesas) (77) 5.850
Total (3.868) 3.356
15. Resultado financeiro Exercício findo em 

31 de dezembro de
2018 2017

Despesas financeiras
Despesas com IOF (2) (96)
Variações monetárias e cambiais (20) (22)
 Outras (757) (1.097)

(779) (1.215)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 4.341 1.890
Variações monetárias e cambiais 28 28
Outras 145 3.343

4.514 5.261
Resultado financeiro, líquido 3.735 4.046

16. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional - As de-
monstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que
é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“mo-
eda funcional”). Todas as operações são realizadas em reais. b) Imobilizado
- Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na vida
útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para 
serem utilizados no uso pretendido. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 25 a 30 anos
Instalações 10 anos
Equipamentos 5 a 10 anos
Outros 3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de 
áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços 
de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados 
durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A 
Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação 
de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está 
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 não houve indicação de que os ativos imobi-
lizados possam ter sofrido desvalorização. c) Instrumentos financeiros - A 
Sociedade classifica os (i) ativos financeiros não derivativos como mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado; e (ii) passivos financeiros não derivativos 
como mensurados pelo valor justo por meio do resultado e outros passivos 
financeiros. A Sociedade tem apenas instrumentos financeiros não derivativos, 
com pagamentos e vencimentos definidos e que não são cotados em mer-
cado ativo. São reconhecidos inicialmente a valor justo, e subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
contas a receber é apresentado líquido da provisão para crédito de liquidação 
duvidosa. d) Reconhecimento da receita de serviços - A Sociedade adotou a 
partir de 1º de janeiro de 2018, a IFRS 15 - Receita de contratos com clientes. 
A IFRS 15 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de receita, 
substituindo a IAS 18 Receita, a IAS 11 Contratos de Construção e as interpre-
tações relacionadas. A IFRS 15 estabeleceu um modelo de cinco etapas para 
o reconhecimento de receita de contratos com clientes. A Sociedade presta
serviços de operação e movimentação portuária para a Vale S.A., onde o re-
conhecimento da receita ocorre no momento da prestação dos serviços, não
tendo sido impactado pela adoção dessa nova norma. Dentre as atividades
previstas em contrato, temos: descarga de vagões ferroviários, empilhamento,
manuseio, quando necessário, carregamento de navios de minério de ferro da
Vale S.A. destinado ao mercado externo e amostragem. A Sociedade entende
que tais atividades não podem ser consideradas como obrigações de desem-
penho separadas, uma vez que a Vale S.A. não pode contratar os demais ser-
viços de uma outra empresa, já que somente a Companhia Portuária Baía de
Sepetiba tem contrato firmado com a Companhia Docas do Rio de Janeiro utili-
zação da área na forma de arrendamento. Portanto, tal receita não está sendo
apresentada separadamente nessas demonstrações financeiras da Sociedade.
e) Tributos corrente e diferido sobre o lucro - A provisão para tributos sobre
o lucro é calculada pelo lucro real, com base em alíquotas e regras fiscais em
vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contri-
buição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício 
é de 34%. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases 
negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos 
contabilmente, levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, 
fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em 
premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários 
que podem sofrer alterações no futuro. f) Processos judiciais - Uma provisão 
é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela 
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos 
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A con-
trapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atuali-
zada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros 
incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais con-
siderada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando 
a obrigação for liquidada. 17. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimati-
vas e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. 
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das 
estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. As esti-
mativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na preparação 
destas demonstrações financeiras estão assim apresentados: a) Tributos di-
feridos sobre o lucro - Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos 
fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias são 
reconhecidos levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, 
fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em 
premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários 
que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros futuros é baseada 
na produção, planejamento de vendas, preços de commodities, custos ope-
racionais, reestruturação e planejamento de custos de capital. b) Processos 
judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando 
um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a 

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66

Senhores Acionistas: A Diretoria da Companhia Portuária Baía de Sepetiba, em cumprimento às suas atribuições e 
atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o 
Relatório de atividades da Companhia e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018. A Companhia iniciou suas atividades operacionais em 1999, e passou a ser totalmente 
controlada pela Vale S.A., em 2002 quando a sua antiga controladora, FERTECO, foi incorporada. A CPBS é uma 
sociedade anônima, de capital fechado, com prazo indeterminado e com sede no Rio de Janeiro, cuja atividade 
operacional consiste na exploração de instalações portuárias, com prioridade aos produtos minerais e agrícolas, em 
especial ao minério de ferro produzido por sua controladora. A Companhia mantém contrato de arrendamento junto 
à Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ desde dezembro de 1996, cujo prazo é de 25 (vinte e cinco) anos, 
prorrogável por um único e igual período. O custo de arrendamento líquido no exercício de 2018 foi de R$64.168 mil, 
sendo R$2.496 mil como arrendamento fixo e R$61.672 mil como arrendamento variável, contra R$53.813 mil em 

2017, sendo R$2.518 mil como arrendamento fixo e R$51.295 mil como arrendamento variável. A Companhia gerou 
uma receita operacional líquida de R$424.437 mil obtendo uma margem bruta da ordem de 57,2 %, versus R$372.249 
mil e margem bruta de 56,1 % no ano anterior, decorrente do volume de 19.156 toneladas movimentadas em 2018 e 
de 19.070 toneladas movimentadas em 2017. O resultado financeiro líquido diminuiu, em relação ao exercício anterior 
(R$3.735 mil em 2018 contra R$4.046 mil em 2017), em função principalmente da redução da atualização dos juros 
e das variações monetárias sobre as contingencias e dos depósitos judiciais realizadas no ano de 2018. Os efeitos 
positivos das operações da Companhia proporcionaram à seus acionistas, após as despesas com imposto de renda 
e contribuição social, um lucro líquido positivo de R$161.363 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Ao 
encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale 
S.A., bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho, na condução de nossas operações.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019. A Diretoria.
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COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66

Aos Administradores e Acionistas da Companhia Portuária Baía de Sepetiba S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Portuária Baía de Sepetiba S.A. (“Sociedade”), que com-
preendem as demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 e o balanço patrimonial e a demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício 
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as principais políticas contá-
beis e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Portuária Baía 
de Sepetiba S.A em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os prin-
cípios 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 mencionado na Nota Explicativa n° 1 às demonstrações financeiras, a Sociedade faz parte do 
Grupo Vale e foi constituída para operar no contexto dos planos de negócios do seu acionista controlador, Vale S.A. 
(“Vale”). Conforme Nota Explicativa n° 2, em 25 de janeiro de 2019 houve o incidente envolvendo o rompimento da 
Barragem de propriedade do seu acionista controlador, cujas apurações e potenciais impactos desse assunto estão 
em fase de levantamento. Pela avaliação da Administração da Sociedade não são esperados impactos relevantes 
sobre as suas operações em decorrência desse evento. As demonstrações financeiras devem ser lidas nesse con-
texto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras: A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 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 demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e in-
certezas no ambiente legal envolvem o exercício de estimativas e julgamentos 
significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos 
futuros. 18. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o 
foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de 
capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Ges-

tão de risco de crédito - A exposição ao risco de crédito decorre de recebíveis, 
pagamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão 
de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito 
das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. c) 
Seguros - A Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política 
de seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), 
responsabilidade civil, seguro de vida para seus funcionários, dentre outros. 
As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de 

mineração, são emitidas de acordo com os objetivos definidos pela empresa, 
a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado 
de seguro. De forma geral, os ativos da empresa diretamente relacionados às 
suas operações estão contemplados na cobertura dos seguros contratados.
DIRETORIA: Carlos Eduardo Rispoli Quartieri - Diretor. Carlos Alberto 
Azevedo Alves Filho - Diretor. Yuri Sperka - Diretor.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Reumar Souza Figueiredo - Contador - 
CRC-RJ 065289/O-4. Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Thiago Ferreira Nunes
Contador - CRC RJ-112066/O-0

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A. - ALPA
CNPJ nº 10.335.963/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores Acionistas: A Administração da Aços Laminados do Pará S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Ao encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como 
a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Despesas operacionais
Provisão para baixa de ativos 9 - (249.114)
Provisão para contingência 6 (113) -
Provisão para compensação ambiental 10 (1.140) -
Outras despesas operacionais, líquidas 3 (5.293) (709)

Prejuízo operacional (6.546) (249.823)
Resultado financeiro 4
Receitas financeiras 115 3.247
Despesas financeiras (17) (134)

Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (6.448) (246.710)
Tributos sobre o lucro
Tributo corrente (28) (860)

(28) (860)
Prejuízo do exercício (6.476) (247.570)
Quantidade de ações ao final do exercício 7.733 7.187
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (837,45) (34.446,99)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (6.448) (246.710)

Ajustes por: 
Juros e variações monetárias sobre
 contingências e depósitos judiciais 4 (2.394)
Provisão para baixa de ativos 9 - 249.114
Provisão para contingências 6 113 -
Provisão para compensação ambiental 10 1.140 -
Outros - 166

Variações de ativos e passivos: 
Tributos a recuperar (63) 7.213
Fornecedores (132) 454
Tributos a recolher (89) 862

Caixa proveniente das (utilizado nas)
 atividades operacionais (5.475) 8.705
Impostos pagos - (779)

Caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades operacionais (5.475) 7.926
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Adições ao imobilizado 9 - (4.984)

Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimento - (4.984)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Adiantamento para futuro aumento de
capital - AFAC 8 2.300 850

Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento 2.300 850
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
 de caixa no exercício (3.175) 3.792
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 4.233 441
Caixa e equivalentes de caixa ao final
 do exercício 1.058 4.233

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.058 4.233
Tributos a recuperar 7 565 542

1.623 4.775
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 6 4 4

4 4
Imobilizado 9 95.000 95.000

95.004 95.004
Total do ativo 96.627 99.779
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 726 858
Tributos a recolher 7 1.449 1.550

2.175 2.408
Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento
 de capital - AFAC 8 2.300 6.725
Provisão para contingência 6 117 -
Provisão para compensação ambiental 10 1.140 -

3.557 6.725
Total do passivo 5.732 9.133
Total do patrimônio líquido 11 90.895 90.646
Total do passivo e patrimônio líquido 96.627 99.779

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em milhares de reais
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 453.358 (115.142) 338.216
 Prejuízo do exercício - (247.570) (247.570)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 453.358 (362.712) 90.646
 Capitalização de adiantamento para
 futuro aumento de capital 6.725 - 6.725
 Prejuízo do exercício - (6.476) (6.476)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 460.083 (369.188) 90.895

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Aços Laminados do Pará S.A. (“Sociedade”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), com
sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída em 2008 com o ob-
jetivo de elaborar o estudo de viabilidade, adquirir o terreno e obter as licenças
ambientais para a posterior implantação e operação de uma siderúrgica para a
produção de 2,5 Mta de produtos siderúrgicos em Marabá, no Pará. Os estudos
incluem também a implantação de plantas de laminação a quente, laminação a
frio e galvanização, utilizando placas de aço. Dessa forma, em 2015, a Socie-
dade desenvolveu atividades basicamente visando a manutenção do site em
Marabá, onde 75% da execução física da terraplanagem já foi executada e o
cumprimento das condicionantes e dos programas decorrentes das licenças
ambientais obtidas. 2. Base de preparação das demonstrações financeiras: 
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“Demonstrações Financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis – Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações re-
levantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Adminis-
tração da Sociedade. b)  Base de apresentação: As demonstrações financei-
ras foram preparadas com base no custo histórico dos ativos quando aplicável. 
Os eventos subsequentes foram avaliados até 28 de fevereiro de 2019, data 
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria.
3. Outras despesas operacionais Exercício findo em 

31 de dezembro de
2018 2017

Serviço de vigilância/segurança patrimonial (2.827) -
Acordos e convênios (1.459) -
Serviços de meio ambiente (836)
Baixa de tributos a recuperar e a recolher - (653)
Outros (171) (56)
Total (5.293) (709)
4. Resultado financeiro Exercício findo em 

31 de dezembro de
2018 2017

Despesas financeiras
PIS e COFINS sobre receitas financeiras - (127)
Taxas e comissões 1 (4)
Juros e multas (14) (3)
Variações monetárias e cambiais (4) -

(17) (134)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 114 342
Atualização monetária - 2.905
Outros 1 -

115 3.247
Resultado financeiro, líquido 98 3.113
5. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2018 2017
Caixa e bancos 57 158
Aplicações financeiras 1.001 4.075
Total 1.058 4.233
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras são 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). O saldo de aplicações financeiras 
no montante de R$1.001 refere-se a aplicações na modalidade compromissa-
da (R$4.075 em 2017 em aplicações de Certificados de Depósitos Bancários 
(CDB)), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certi-
ficados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). 6. Processos judiciais: 
Em 2018, houve a constituição de provisão para contingência no montante de 

R$113 referente a um processo de natureza trabalhista. Além disso, a Socieda-
de possui um depósito judicial de natureza trabalhista constituído no montante 
de R$4 (R$4 em 2017).
7. Tributos a recuperar e a recolher Tributos 

a recuperar
Tributos 

a recolher
31 de dezembro de

2018 2017 2018 2017
Imposto de renda e contribuição
 social (IRPJ e CSLL) - - 3 59
Impostos e contribuições federais
 brasileiras (PIS/COFINS) 7 5 - -
Imposto de renda retido na fonte
 (“IRRF”) a recuperar 157 136 - -
Imposto sobre serviço (ISS) 401 - 1.074 1.097
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - - 39 80
Outros tributos a recuperar - 401 333 314
Total 565 542 1.449 1.550
8. Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC AFAC
Saldo em 31 de dezembro de 2016 5.875
Aportes realizados durante o ano 850

Saldo em 31 de dezembro de 2017 6.725
Capitalizações realizadas durante o ano (6.725)
Aportes realizados durante o ano 2.300

Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.300
9. Imobilizado Imobilizado em curso Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 339.130 339.130
Adições 4.984 4.984
Baixas (i) (249.114) (249.114)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 95.000 95.000
Adições - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 95.000 95.000
(i) O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição. Todo imobilizado
adquirido pela empresa está representado como investimento corrente. Visto não 
haver plano de continuidade ou reutilização dos mesmos pela empresa e não 
existir expectativa futura de geração de benefícios para a Sociedade, optou-se
por realizar uma provisão para baixa dos ativos, refletida no exercício de 2017. 
10. Compensação ambiental: No exercício de 2018 a Sociedade realizou o
reconhecimento da provisão para compensação ambiental no montante de
R$1.140. Essa provisão se refere a obrigações estabelecidas pelos órgãos pú-
blicos como um mecanismo para compensar os impactos ambientais causados
pelas operações da Sociedade. As medidas compensatórias foram homologa-
das em 2006, porém, somente foram regulamentadas em 2017. 11. Patrimônio
líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 o capital social é de
R$460.083 (R$453.358 em 2017) correspondendo a 7.733 (7.187 em 2017)
ações ordinárias, totalmente integralizadas e sem valor nominal, com participa-
ção acionária integral da Vale S.A., conforme aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2018. 12. Sumário das princi-
pais políticas contábeis: a) Moeda funcional - As demonstrações financeiras
são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal

ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as 
operações são realizadas em reais. b) Instrumentos financeiros - A Socieda-
de classifica os instrumentos financeiros com base no seu modelo de negócios 
para o gerenciamento dos ativos e nas características dos fluxos de caixa con-
tratuais desses ativos. O teste do modelo de negócios determina a classificação 
com base no propósito comercial de se manter o ativo e se os fluxos de caixa 
contratuais representam exclusivamente pagamentos de principal e juros. A 
Sociedade possui apenas instrumentos financeiros classificados como “custo 
amortizado”, uma vez que esses instrumentos financeiros são mantidos para 
coletar seus fluxos de caixa e representam apenas pagamentos de principal e 
juros. Todos os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor jus-
to, líquidos dos custos de transação incorridos e são subsequentemente men-
surados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efeti-
vos. A Sociedade avalia a cada data de apresentação de suas demonstrações 
financeiras se os ativos financeiros classificados ao custo amortizado devem ser 
submetidos a um teste de impairment. c) Tributos sobre o lucro - A provisão 
para tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro real, com base em alíquotas 
e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de 
renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no re-
ferido exercício é de 34%. 13. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimati-
vas e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. 
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das 
estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. As esti-
mativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na preparação 
destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas: a) Processos 
judiciais – Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando 
um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, 
a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e 
incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos 
significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos 
futuros. 14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o 
foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de 
capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Ges-
tão de risco de crédito - A exposição ao risco de crédito decorre de recebíveis, 
pagamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão 
de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito 
das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável.
DIRETORIA: Dimas Bahiense Moreira - Diretor-Presidente; Ricardo 
Eugenio Jorge Saad - Diretor.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Almir Alves da Paz - TC-CRC-RJ 061231/
O-6; Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

ICMS não integra contribuição previdenciária sobre faturamento
STJ segue 
entendimento  
do Supremo

A 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça de-
cidiu, nesta quarta-feira, 
que o ICMS não integra a 
base de cálculo da contri-
buição previdenciária. A 
decisão foi tomada em jul-

gamento conjunto de três 
recursos especiais.

O julgamento havia 
sido iniciado no fim de 
março com o voto da re-
latora, ministra Regina 
Helena Costa, a favor da 
exclusão. Na sessão desta 
quarta, os ministros se-
guiram o voto da minis-
tra. Para ela, o STJ deve 
seguir o que disse o Su-
premo Tribunal Federal 
sobre excluir o ICMS da 

base de cálculo do PIS e 
da Cofins: como o ICMS 
é um imposto pago pelo 
consumidor, mas recolhi-
do pela empresa, não pode 
ser considerado fatura-
mento (ou “receita bru-
ta”), como quer a PGFN.

“As turmas do STJ já 
vinham se posicionan-
do contrários à inclusão 
do ICMS no cálculo na 
contribuição previdenci-
ária sobre receita bruta, 

principalmente em fun-
ção da recente decisão da 
Suprema Corte”, disse a 
ministra Regina Helena, 
quando votou. Segundo 
a relatora, o ICMS não 
deve ser considerado por-
que não é receita bruta, e 
não pode ser objeto da in-
cidência do ICMS.

“A contribuição foi ins-
tituída por medida provi-
sória em 2011 e converti-
da em lei no mesmo ano. 

Cumpre recordar, dada a 
esteira do que decidiu o 
STF, que a Suprema Cor-
te assentou a inconstitu-
cionalidade da inclusão 
do ICMS na base do PIS 
e da Cofins entendendo 
que o valor do ICMS não 
se incorpora ao valor do 
contribuinte, constituinte 
mero caixa, cujo destino 
final é o cofre público”, 
observou a ministra.

Segundo a ministra, o 

regime da contribuição 
previdenciária, por um 
período, foi impositivo, 
e não facultativo. “Até 
30 de novembro de 2015 
não havia a facultativi-
dade. E mesmo se fosse 
facultativo, não se pode-
ria incluir um elemento 
estranho ao cálculo uni-
camente por considerar 
que o contribuinte esta-
ria se aproveitando de 
um benefício fiscal.”
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SALOBO METAIS S.A.
CNPJ: Nº 33.931.478/0001-94

1. Contexto operacional: A Salobo Metais S.A. (“Sociedade”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Socie-
dade realiza a exploração, lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de
produzir e comercializar concentrado de cobre. As operações são realizadas
por meio de um complexo de mina e usina de beneficiamento localizado em
Carajás. A Sociedade foi constituída com o objetivo de atender as necessi-
dades das operações e plano de negócios do acionista controlador Vale S.A.
(“Vale”). A Sociedade faz parte do Grupo Vale e foi constituída para operar
no contexto dos planos de negócios do seu acionista controlador, Vale S.A.
As demonstrações financeiras da Sociedade para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foram elaboradas no pressuposto de sua continuidade
operacional. 2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a)
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresen-
tação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo
histórico e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável
(“impairment”) de ativos. Em 25 de janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da
barragem da mina do Córrego do Feijão de propriedade da Vale, controladora
direta da Sociedade. Até a data de aprovação das suas demonstrações finan-
ceiras as apurações desse assunto ainda estavam em andamento, portanto,
os potenciais impactos, se houver, sobre o plano de negócios da Vale no qual 
a Sociedade está inserida, não puderam ser mensurados com segurança.
Os eventos subsequentes foram avaliados até 22 de fevereiro de 2019, data
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Direto-
ria. c) Novos pronunciamentos contábeis: - IFRS 16 Leases - Em janeiro
de 2016, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que substitui a IAS 17
Operações de arrendamento mercantil e interpretações relacionadas. A IFRS
16 estabelece que para todos os arrendamentos, com limitadas exceções,
o arrendatário deve reconhecer um passivo de arrendamento no balanço
patrimonial, no valor presente dos fluxos de pagamentos remanescentes no 
mesmo. Em contrapartida, deverá reconhecer um ativo de direito de uso no 
mesmo valor do passivo de arrendamento registrado. Durante o prazo do ar-
rendamento mercantil, o passivo de arrendamento é ajustado para refletir os 
custos financeiros e pagamentos feitos e o direito de uso é amortizado. Este 
pronunciamento entra em vigor em 1º de janeiro de 2019 e sua aplicação ini-
cial não trará impacto às demonstrações financeiras. 3. Receitas de vendas: 
As transações de receitas de vendas foram realizadas na sua maioria com 
a Vale International S.A. (parte relacionada) no montante de R$ 5.386.337 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (R$ 4.355.881 em 2017) . A 
Sociedade tem como prática exportar a totalidade de suas vendas e, portanto, 
tem imunidade e isenção de tributação sobre as vendas. O aumento da recei-
ta refere-se principalmente à variação cambial no período, onde apresentou 
um volume de vendas de concentrado de cobre em 2018, no montante de 
563 toneladas (2017: 552 toneladas). 4. Custos e despesas por natureza: 
a) Custo de produtos vendidos Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 2017
Pessoal 214.510 184.425
Material e serviço 1.123.554 1.070.918
Óleo combustível 184.928 163.920
Energia 221.747 197.588
Aquisição de produtos 221.702 212.195
Depreciação, amortização e exaustão 533.530 531.266
Outros 199.115 137.504
Total 2.699.086 2.497.816
Partes relacionadas 159.227 153.092
Terceiros 2.539.859 2.344.724
Total 2.699.086 2.497.816
Os custos unitários ficaram maiores em 2018, em função principalmente do 
maior preço dos insumos (diesel, energia, corpos moedores), material de ma-
nutenção e maior provisão com remuneração variável, devido a melhores resul-
tados da Sociedade. b) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Receita na venda de materiais 8.786 11.652
Custo na venda de materiais (7.255) (13.012)
Crédito PIS/COFINS (i) - 50.619
Reversão (provisão) para perda de estoques de materiais 3.178 (1.768)
Amortização de ativo diferido (8.072) (8.072)
Gastos com externalidades (1.269) (7.298)
Reversão de provisão para perda de ativo (ii) - 52.740
Provisão de processos judiciais (ii) (7.911) (68.710)
Estudos e pesquisas (14.725) (7.399)
Outros 3.567 1.169
Total (23.701) 9.921
(i) Refere-se a créditos de PIS/COFINS sobre aquisição de insumos de anos ante-
riores. (ii) Refere-se à reversão de provisão para perda de imobilizado, constituída 
inicialmente pela existência de processo judicial cível envolvendo o ativo. Em 2017, 
a Companhia reverteu a provisão, e constituiu provisão para contingências, em 
função da expectativa de perda provável do processo. 5. Resultado financeiro

Exercício findo em 
31 de dezembro de

Despesas financeiras 2018 2017
 Juros brutos das debêntures (115.238) (83.034)
 Variações monetárias e cambiais (10.807) (5.257)
 Outras (14.094) (27.833)

(140.139) (116.124)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercício findo em 
31 de dezembro de

Receitas financeiras 2018 2017
 Rendimentos de aplicações financeiras 123.319 65.646
 Variações monetárias e cambiais 162.270 40.757
 Outras 9.987 3.249

295.576 109.652
Resultado financeiro, líquido 155.437 (6.472)
6. Tributos sobre o lucro
a) Imposto de renda diferido 31 de dezembro de
Ativo tributário diferido 2018 2017
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais 11.930 23.696
Obrigações para desmobilização de ativos 15.156 11.847
Despesas pré-operacionais 23.222 29.703
Provisão para participação no resultado 19.741 17.140
Outros (243) (2.128)
Ágio na incorporação da Caulim do Brasil 

Investimentos ("CBI") (i) 17.547 23.563
Tributos sobre o lucro 87.353 103.821
(i) Refere-se à incorporação reversa da CBI ocorrida em 2001. O ágio da in-
corporação totalizou R$ 88.470, sendo 34% registrados como imposto diferido
ativo (de modo a refletir apenas o benefício fiscal a ser realizado pela amorti-
zação fiscal do ágio) e o saldo remanescente de R$ 58.390 como reserva de
capital no patrimônio líquido, conforme Instruções 349 e 319 da Comissão de
Valores Mobíiliários (“CVM”). b) Reconciliação do imposto de renda: O total
demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está conci-
liado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.816.658 1.858.348
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (957.664) (631.838)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Incentivos fiscais 547.215 390.432
Preço de transferência (23.617) (38.045)
Outros 1.850 (15.284)
Tributos sobre o lucro (432.216) (294.735)
c) Incentivos fiscais: A Sociedade possui incentivo fiscal de redução de
75% do imposto de renda. O incentivo é calculado com base no lucro fiscal
da atividade (chamado lucro da exploração), e leva em conta a alocação do
lucro operacional pelos níveis de produção incentivada durante os 10 primei-
ros anos de exploração da mina de Salobo, com início em 2014 e término em
2023. Um montante igual ao valor do imposto, que deixa de ser pago, deve

ser apropriado em conta de reserva de lucros, no patrimônio líquido, sendo 
vedada a sua distribuição como dividendos aos acionistas. A Sociedade pode 
usufruir do incentivo para reinvestimento, em que o montante equivalente a 
30% do saldo imposto de renda devido, apurado pela alíquota de 15% sobre 
o lucro da exploração da atividade incentivada, pode ser reinvestido na aqui-
sição de novas máquinas e equipamentos, sujeito à aprovação posterior pela 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O mecanismo 
deste incentivo exige contrapartida em valor equivalente a 50% do benefício 
por parte do contribuinte na aquisição dos bens. O subsídio fiscal para re-
investimento é registrado em conta de reserva de lucros, com impedimento 
para distribuição aos acionistas. Esta subvenção fiscal irá expirar em 2023.
7. Outros tributos Tributos a recuperar Tributos a recolher

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017

Imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços ("ICMS") 16.577 15.892 1.176 1.512

Impostos e contribuições 
federais brasileiras 168.267 227.524 129.298 120.276

Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos 
Minerais ("CFEM") - - 19.744 18.758

Imposto sobre serviços 83 47 2.700 2.662
Outros 128 7.724 6.620 1.723
Total 185.055 251.187 159.538 144.931
Circulante 166.632 240.916 159.538 144.931
Não circulante 18.423 10.271 - -
Total 185.055 251.187 159.538 144.931
8. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2018 2017
Caixa e bancos 3.244 836
Aplicações financeiras 2.632.389 1.630.847
Total 2.635.633 1.631.683
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações finan-
ceiras em 31 de dezembro de 2018 refere-se a aplicações de Certificados 
de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 2.632.389 (R$ 859.601 
em CDB e R$ 771.246 em notas compromissadas em 2017), prontamente 
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito 
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). Houve aumento no disponível em 2018, 
pelo recebimento de clientes no prazo menor que 90 dias. Com isso, os valo-
res foram convertidos em aplicações financeiras.
9. Contas a receber e fornecedores

Contas a receber Fornecedores
31 de dezembro de 31 de dezembro de

2018 2017 2018 2017
Partes relacionadas 1.496.828 1.330.862 48.776 48.498
Terceiros 1.266 56.016 275.591 483.487
Total 1.498.094 1.386.878 324.367 531.985
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Sociedade detinha R$ 363 e  
R$ 1.365, respectivamente, de contas a receber de clientes vencidos há mais 
de 30 dias. A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida da IAS 39 
por uma abordagem de perda de crédito estimada. Para o contas a rece-
ber, a Sociedade adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo 
da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco 
de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro e a 
perda identificada foi imaterial. A nova abordagem de impairment da IFRS 9 
não apresentou um impacto significativo para a Sociedade no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018.
10. Estoques 31 de dezembro de

2018 2017
Estoque de produtos (concentrado de cobre) 51.007 33.511
Estoque de materiais de consumo 312.874 372.078
Redução ao valor recuperável de estoque de consumo (14.791) (17.968)
Total 349.090 387.621

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Receita de vendas, líquida 3 5.386.337 4.355.881
Custo dos produtos vendidos 4(a) (2.699.086) (2.497.816)
Lucro bruto 2.687.251 1.858.065
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e administrativas (2.329) (3.166)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 4(b) (23.701) 9.921
Lucro operacional 2.661.221 1.864.820
Resultado financeiro 5
Receitas financeiras 295.576 109.652
Despesas financeiras (140.139) (116.124)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.816.658 1.858.348
Tributos sobre o lucro 6
Tributo corrente (415.748) (297.228)
Tributo diferido (16.468) 2.493

(432.216) (294.735)
Lucro líquido do exercício 2.384.442 1.563.613
Lucro básico e diluído por ação – Em R$ 0,29 0,19
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais

Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Lucro líquido do exercício 2.384.442 1.563.613
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 2.384.442 1.563.613
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais 
Exercício findo em 
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.816.658 1.858.348
Ajustes por: 
Depreciação, amortização e exaustão 11 e 12 536.396 524.367
Baixa de imobilizado 11 9.240 32.900
Reversão para perda de ativo - (52.740)
Provisão de processos judiciais 7.411 68.710
Crédito PIS/COFINS - (50.619)
Juros e variações monetárias, líquidas (36.225) 47.534
Outros 164 (178)
Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber 58.381 181.398
Estoques 30.529 (94.395)
Tributos a recuperar (120.776) (124.113)
Fornecedores (210.596) 114.510
Salários e encargos sociais 17.562 26.114
Tributos a pagar 1.529 923
Outros ativos e passivos, líquidos (93.044) (15.464)
Caixa proveniente das atividades operacionais 3.017.229 2.517.295
Impostos pagos (236.782) (11.910)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.780.447 2.505.385
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Adições ao imobilizado e intangível 11 (436.882) (253.658)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (436.882) (253.658)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Dividendos pagos aos acionistas 16 (c) (1.095.000) (416.550)
Devolução de dividendos pagos a maior 

exercícios anteriores 16 (c) 37.839 -
Amortização de debêntures 13 (282.454) (268.506)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (1.339.615) (685.056)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa no exercício 1.003.950 1.566.671
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.631.683 65.012
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 2.635.633 1.631.683
Transações que não envolveram caixa:
Adições ao imobilizado com custo da 

desmobilização de ativos 11 (67.557) (5.418)
Adições para compensação ambiental 11 (18.751) -
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais 

Notas
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 2.635.633 1.631.683
Contas a receber 9 1.498.094 1.386.878
Estoques 10 349.090 387.621
Tributos antecipados sobre o lucro 29.518 8.059
Tributos a recuperar 7 166.632 240.916
Outros 87.313 48.809

4.766.280 3.703.966
Ativo não circulante
Tributos a recuperar 7 18.423 10.271
Tributos diferidos sobre o lucro 6 87.353 103.821
 Outros 11.024 3.760

116.800 117.852
Diferido 12 27.578 35.649
Intangíveis 11 4.574 5.588
Imobilizado 11 7.856.187 7.869.548

8.005.139 8.028.637
Total do ativo 12.771.419 11.732.603
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 9 324.367 531.985
Salários e encargos sociais 106.918 89.356
Tributos a recolher 7 159.538 144.931
Dividendos 16 429.501 273.750
Debêntures 13 312.199 275.954
Outros 19.801 404

1.352.324 1.316.380
Passivo não circulante
Debêntures 13 624.399 827.860
Obrigações para desmobilização 

de ativos 14 109.808 42.251
Provisões para processos judiciais 15 34.555 68.949
Outros 2.385 745

771.147 939.805
Total do passivo 2.123.471 2.256.185
Total do patrimônio líquido 16 10.647.948 9.476.418
Total do passivo e patrimônio líquido 12.771.419 11.732.603
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

Capital 
social

Reserva 
de ágio

Reserva 
legal

Reserva de 
incentivos 

fiscais

Dividendo 
adicional 
proposto 

Lucros 
acumula-

dos
Patrimô-

nio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016 7.883.355 (58.390) 62.615 298.975 312.412 - 8.498.967
Lucro líquido do exercício - - - - 1.563.613 1.563.613
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores - - - - (312.412) - (312.412)
Apropriação para reservas - - 78.181 390.432 - (468.613) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (273.750) (273.750)
Dividendo adicional proposto - - - - 821.250 (821.250) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.883.355 (58.390) 140.796 689.407 821.250 - 9.476.418
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.384.442 2.384.442
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores - - - - (821.250) - (821.250)
Devolução de dividendos pagos a maior exercícios anteriores (nota 16) - - - - 37.839 - 37.839
Recomposição de reservas de exercícios anteriores (nota 16) - - - 37.839 (37.839) - -
Apropriação para reservas (nota 16) - - 119.222 547.215 - (666.437) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (429.501) (429.501)
Dividendo adicional proposto - - - - 1.288.504 (1.288.504) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 7.883.355 (58.390) 260.018 1.274.461 1.288.504 - 10.647.948

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores Acionistas,
A Diretoria da Salobo Metais S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e 
estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o Relatório de atividades da Sociedade 
e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Localizado 
a 100 km a noroeste do complexo de minério de ferro de Carajás, no município de Marabá - Estado do Pará e 
inserida na Província Mineral de Carajás, a Mina do Salobo produz concentrado de cobre contendo ouro associado 
para atender ao mercado externo. Em 2018, a produção de cobre foi de 192,6 kt, levemente inferior ao ano anterior 
(193,4 kt), porém, com vendas a maior de ouro (2017: 10,8 t vs 2018: 11,2 t) em função principalmente da sua maior 
recuperação metalúrgica (2017: 68,1% vs 2018: 71,7%). A receita líquida gerada em 2018 foi de R$ 5.386.337.720,95, 
ficando 24% acima do ano anterior (R$ 4.355.881.461,68), com destaque principal para os melhores preços de cobre no 
mercado internacional, bem como pelo maior volume ouro vendido. Nossa estratégia de austeridade, com foco em 
melhorias e simplicidade nos processos, bem como redução de custos, posiciona nossa operação no primeiro quartil 
de custos da indústria extrativista de cobre e vem, ano a ano, gerando bons resultados à nossa Sociedade. Os 
investimentos aplicados estão sendo conduzidos de maneira criteriosa e encarados como fator estratégico para o 

alcance de metas de produção estabelecidas para os próximos anos e sustentabilidade do negócio. A exemplo do 
ano anterior, o mercado mundial de cobre continua sofrendo constante oscilação relacionada ao preço, o que nos 
leva a uma busca contínua de maior competitividade, com baixos custos e qualidade do produto. A Salobo Metais 
tem como principais pilares de gestão, a saúde e segurança de nossos empregados e colaboradores, preservação 
do meio ambiente, responsabilidade social, respeito às comunidades locais e fornecedores, promovendo qualidade 
e valorização da vida. 
A composição acionária da empresa SALOBO METAIS S.A. está representada:
- Vale S.A. – 99,99%;
- DOCEPAR S.A. – 0,01%.
Ao encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora
Vale S.A., bem como o comprometimento de todos os colaboradores pela dedicação e empenho na condução de
nossas operações e busca por resultados sustentáveis.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. A Diretoria

11. Imobilizado e intangíveis Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos
Ativos 

minerários Outros
Imobilizado 

em curso Intangível Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.481 2.035.755 1.217.511 1.346.864 2.809.145 540.247 154.429 7.084 8.112.516
Adições - - - - - - 259.076 - 259.076
Baixas - - - (25.077) - (2.233) (5.590) - (32.900)
Depreciação, exaustão e amortização - (64.392) (48.296) (145.529) (145.945) (108.927) - (3.207) (516.296)
Provisão para perda de ativo - - - - - - 52.740 - 52.740
Transferências - 198.122 104.378 (112.304) 73.494 68.041 (333.442) 1.711 -
Total 1.481 2.169.485 1.273.593 1.063.954 2.736.694 497.128 127.213 5.588 7.875.136
Custo 1.481 2.509.937 1.658.690 1.533.139 3.196.868 862.291 127.213 15.833 9.905.452
Depreciação acumulada - (340.452) (385.097) (469.185) (460.174) (365.163) - (10.245) (2.030.316)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.481 2.169.485 1.273.593 1.063.954 2.736.694 497.128 127.213 5.588 7.875.136
Adições - - - - - - 523.190 - 523.190
Baixas - (387) (401) (3.915) - (2.681) (687) (1.169) (9.240)
Depreciação, exaustão e amortização - (67.016) (63.157) (150.567) (129.162) (115.457) - (2.966) (528.325)
Transferências - 77.992 136.452 88.440 14.449 101.248 (421.702) 3.121 -
Total 1.481 2.180.074 1.346.487 997.912 2.621.981 480.238 228.014 4.574 7.860.761
Custo 1.481 2.581.320 1.807.933 1.612.314 3.211.317 955.137 228.014 16.474 10.413.990
Depreciação acumulada - (401.246) (461.446) (614.402) (589.336) (474.899) - (11.900) (2.553.229)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.481 2.180.074 1.346.487 997.912 2.621.981 480.238 228.014 4.574 7.860.761

12. Ativo diferido 31 de dezembro de
2018 2017

Custo 80.714 80.714
Amortização acumulada (53.136) (45.065)
Total 27.578 35.649
13. Debêntures 31 de dezembro de

2018 2017
Circulante 312.199 275.954
Não circulante 624.399 827.860
Total das debêntures 936.598 1.103.814
As debêntures foram emitidas em favor do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (“BNDES”) (parte relacionada) em decorrência de 
assunção de dívida da Vale para com o BNDES, relativa aos financiamentos 
tomados para desenvolvimento do Projeto Salobo, quando da incorporação 
dos direitos minerários. As debêntures estão sujeitas a atualização monetária 
com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(“IGP-DI”) de 7,10% em 2018 (-0,42% em 2017) mais juros remuneratórios de 
6,5% ao ano sobre o saldo atualizado, incorporados ao principal, sendo res-
gatáveis em cinco parcelas anuais e sucessivas, principal mais juros, a partir 
do segundo ano após a Sociedade atingir o faturamento comercial acumulado 
equivalente a 200.000 toneladas de cobre. Em 2018, a Sociedade realizou a 
amortização da 2ª parcela anual ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (“BNDES”), no montante de R$ 282.454, ficando as demais 
parcelas a serem amortizadas nos anos subsequentes. Essas debêntures 

não são conversíveis em ações, porém são conjugadas com bônus de subs-
crição que conferem ao seu titular o direito de subscrever ações preferenciais 
em aumento de capital a ser deliberado por Assembleia Geral Extraordinária.
14. Obrigações para desmobilização de ativos 31 de dezembro de

2018 2017
Saldo no início do exercício 42.251 34.945
 Revisões nas estimativas de fluxos de caixa (i) 67.557 5.419
Atualização monetária - 1.887
Saldo no final do exercício 109.808 42.251
(i) Em 2018, a Sociedade revisou seu plano de mineração, reduzindo a vida
útil de alguns ativos e o escopo de trabalho, gerando um aumento da provisão 
reconhecida no ativo imobilizado. A Sociedade utiliza diversos julgamentos
e premissas quando mensura as obrigações da descontinuação de uso de
ativos. Do montante provisionado não estão deduzidos os custos potenciais
cobertos por seguros ou indenizações. As taxas de juros de longo prazo utili-
zadas para desconto a valor presente e atualização das obrigações para des-
mobilização de ativos foram de 4,94%a.a. e 5,34%a.a. em 31 de dezembro de
2018 e 2017, respectivamente. 15. Processos judiciais: A Sociedade é parte
envolvida em ações trabalhistas, cíveis, ambientais e tributárias em andamen-
to na esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes
dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela
opinião de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas
discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é
classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é
considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais.
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Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017

Processos tributários 935 - 126.695 89.784
Processos trabalhistas 9.594 4.157 26.522 31.876
Processos cíveis 23.467 64.375 389.038 336.857
Processos ambientais 559 417 51.459 50.057
Total 34.555 68.949 593.714 508.574
No ano de 2018, foi alterado o critério de levantamento dos valores relativos 
aos processos com o prognóstico de perdas possíveis havendo a necessi-
dade de rever os valores do ano de 2017, para efeito de comparabilidade.  
16. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e
de 2017, o capital social é de R$ 7.883.355 correspondendo a 8.330.364.089
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal.
b) Reserva de lucros: Reserva legal - Constitui uma exigência para todas
as sociedades anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido
anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capi-
tal social. Reserva de incentivos fiscais - Resulta da opção de designar uma 
parcela do imposto de renda devido para investimentos em projetos aprova-
dos pelo governo bem como incentivos fiscais (nota 6c). c) Remuneração
aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líqui-

do do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título 
de dividendo mínimo obrigatório.

31 de 
dezembro de 

2018

31 de 
dezembro de 

2017
Lucro líquido do exercício 2.384.442 1.563.613
Constituição de reserva legal 119.222 78.181
Constituição de reserva de incentivos fiscais 547.215 390.432
Dividendos mínimos obrigatórios 429.501 273.750
Dividendo adicional proposto (condicionado à 

aprovação em assembleia de acionistas) 1.288.504 821.250
Remuneração total do exercício 2.384.442 1.563.613
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2017 no montante de R$ 
273.750 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2017, que foram 
pagos durante o ano de 2018, conforme Assembleia Geral Ordinária de 22 de 
maio de 2018. Adicionalmente, em deliberação da Assembleia Geral Ordinária 
de 22 de maio de 2018, foram aprovados e pagos os dividendos adicionais 
propostos do resultado de 2017, no montante de R$ 821.250. Em 2018, houve 
devolução de dividendos pagos a maior de exercício anterior no montante de 
R$ 37.389, para recomposição da reserva de incentivos fiscais, conforme AGE 
de 28 de setembro de 2018. 17. Classificação dos instrumentos financei-
ros: A classificação dos ativos e passivos financeiros por moeda é a seguinte:

Aos Administradores e Acionistas da Salobo S.A. Rio de Janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Salobo S.A.. (“Sociedade”), que compreendem as demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e o balanço patrimonial e a 
demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as principais políticas contábeis e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Salobo S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Socieda-
de, 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 fun-
damentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 1 às demonstrações financeiras, a 
Sociedade faz parte do Grupo Vale e foi constituída para operar no contexto dos planos de negócios do seu acionista 
controlador, Vale S.A. (“Vale”). Conforme Nota Explicativa n° 2, em 25 de janeiro de 2019 houve o incidente envolven-
do o rompimento da Barragem de propriedade do seu acionista controlador, cujas apurações e potenciais impactos 
desse assunto estão em fase de levantamento. Pela avaliação da Administração da Sociedade não são esperados 
impactos relevantes sobre as suas operações em decorrência desse evento. As demonstrações financeiras devem 
ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras: A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações 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 Sociedade conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Thiago Ferreira Nunes
Contador CRC RJ-112066/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SALOBO METAIS S.A.
CNPJ: Nº 33.931.478/0001-94

31 de dezembro de
2018 2017

Custo amortizado em R$ em US$ Custo amortizado em R$ em US$
Caixa e equivalente de caixa 2.635.633 2.635.633 - 1.631.683 1.631.683 -
Contas a receber 1.498.094 32.601 1.465.493 1.386.878 57.698 1.329.180
Total dos ativos financeiros 4.133.727 2.668.234 1.465.493 3.018.561 1.689.381 1.329.180
Fornecedores 324.367 299.525 24.842 531.985 507.825 24.160
Debêntures 936.598 936.598 - 1.103.814 1.103.814 -
Total de passivos financeiros 1.260.965 1.236.123 24.842 1.635.799 1.611.639 24.160

18. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional e
moeda de apresentação - As demonstrações financeiras são mensuradas
utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econô-
mico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). As operações em outras 
moedas são convertidas para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio
vigente na data das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes
da conversão pela taxa de câmbio do fim do período são reconhecidos no
resultado como despesa ou receita financeira e são gerados principalmente
devido à compra de insumos e vendas de produtos para o mercado externo
em dólares norte-americanos (“US$”). b) Estoques - Os estoques são apre-
sentados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido. Os custos
de produção são determinados pelos custos fixos e variáveis, direta e indi-
retamente atribuídos à produção, mensurados pelo método de custo médio.
Estimativa de perdas com estoques obsoletos ou de baixa movimentação é
reconhecida. c) Remoção de estéril para acessar os depósitos de minério
(“stripping costs”) - Os custos associados à remoção de estéril e outros
resíduos (“custo de remoção estéril” ou “stripping costs”) incorridos durante o
desenvolvimento da mina, antes da produção, são capitalizados como parte
do custo depreciável do ativo imobilizado em desenvolvimento. Tais custos
são amortizados pelo período da vida útil da mina. Os custos de estéril incor-
ridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque. Os custos
de remoção de estéril são mensurados pelos custos fixos e variáveis, direta
e indiretamente atribuídos a sua remoção e, quando aplicável, é deduzido
de eventual impairment, nos mesmos moldes adotados para a unidade gera-
dora de caixa no qual pertence. d) Ativos diferidos - O diferido é composto
por gastos na fase pré-operacional da Sociedade. Com a implantação da Lei
11.638/07 e, posteriormente, a Lei 11.941/09 que atualizaram a Lei 6.404/76,
o ativo diferido passou a não mais existir, sendo que o saldo existente até a
data de 31 de dezembro de 2008 poderia ser totalmente eliminado, realoca-
do, quando possível, para outras contas do ativo, ou mantido até a completa
amortização desse saldo. A Sociedade efetuou a análise sobre a natureza
dos valores registrados no diferido, reclassificando parte do diferido para o
imobilizado. A Sociedade optou por manter o saldo remanescente de 31 de
dezembro de 2008 e amortizar o valor do ativo diferido pelo prazo de 10 anos
iniciado a partir da fase de operação da Sociedade em 2012. e) Imobilizado
- Os custos dos ativos minerários desenvolvidos internamente são determi-
nados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos à construção da planta
da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o período de construção;
(iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv) estimativa de gastos
com descomissionamento e restauração da localidade; e (v) outros gastos
capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento da mina (quando
o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem capacidade e in-
tenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos ativos minerários
é apurada com base na relação obtida entre a produção efetiva e o montante
total das reservas minerais provadas e prováveis. Os demais ativos imobili-
zados são depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a
partir da data em que os ativos encontram-se disponíveis para serem utiliza-
dos no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não são depreciados.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 15 a 50 anos
Instalações 8 a 42 anos
Equipamentos 2 a 33 anos
Ativos minerários Produção
Outros 2 a 50 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de 
áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços 
de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados 
durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A 
Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação 
de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está 
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 não há indicação de que os ativos imobilizados 
possam ter sofrido desvalorização. f) Instrumentos financeiros - A Sociedade 
classifica os (i) ativos financeiros não derivativos como mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado; e (ii) passivos financeiros não derivativos como 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e outros passivos financei-
ros. A Sociedade tem apenas instrumentos financeiros não derivativos, com 
pagamentos e vencimentos definidos e que não são cotados em mercado ati-
vo. São reconhecidos inicialmente a valor justo, e subsequentemente mensura-
dos pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O contas a 
receber é apresentado líquido da provisão para crédito de liquidação duvidosa. 
g) Provisão com obrigações de desmobilização de ativos - A provisão refe-
re-se aos custos para o fechamento da mina e desativação dos ativos minerá-
rios vinculados. No reconhecimento da provisão, o custo correspondente é ca-
pitalizado como parte do ativo imobilizado e a depreciação mensurada na mes-
ma base dos bens a que se refere e reconhecida no resultado do exercício. O
passivo de longo prazo é atualizado financeiramente pela taxa de desconto de
longo prazo livre de risco aplicável ao passivo e registrado contra o resultado
do exercício, como despesa financeira e é liquidado quando do início do de-
sembolso de caixa ou contração de obrigação a pagar referente ao fechamento 
da mina ou desativação dos ativos minerários. h) Reconhecimento da receita
- A Sociedade adotou a partir de 1º de janeiro de 2018, a IFRS 15 – Receita de
contratos com clientes. A IFRS 15 estabelece um novo conceito para o reco-
nhecimento de receita, substituindo a IAS 18 Receita, a IAS 11 Contratos de
Construção e as interpretações relacionadas. A IFRS 15 estabeleceu um mo-
delo de cinco etapas para o reconhecimento de receita de contratos com clien-
tes. Como a transferência de riscos e benefícios geralmente coincide com a
transferência de controle dos produtos, o momento do reconhecimento da re-
ceita de venda de commodities não foi impactado pela adoção dessa nova
norma. As vendas da Sociedade são realizadas de forma preponderante na
modalidade do Incoterms conhecida como Free on Board (“FOB”), na qual a
Sociedade não é responsável pelo serviço de frete após a transferência de
controle do produto ao cliente. i) Tributos corrente e diferido sobre o lucro
- A provisão para tributos sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e
regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de
renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no

referido exercício é de 34%. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuí-
zos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias 
são reconhecidos contabilmente, levando-se em consideração a análise dos 
resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elabo-
radas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, co-
merciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. j) Processos ju-
diciais - Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for 
considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que 
serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada 
com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercí-
cio. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial 
ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de 
perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstân-
cias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 19. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte 
da Administração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas no melhor 
conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstân-
cias podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados reais futuros po-
derão divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos significativos 
utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras 
estão assim apresentados: a) Reservas minerais e vida útil das minas - As 
estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas 
e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimati-
vas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a So-
ciedade assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo 
preços futuros do minério, taxas de inflação, tecnologia de mineração, dispo-
nibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas 
posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas 
e reservas prováveis da Sociedade. A estimativa do volume das reservas 
minerais é base de apuração da parcela de exaustão das respectivas minas 
e, sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da pro-
visão de recuperação ambiental das minas quando da sua baixa contábil do 
ativo imobilizado. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas 
das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto signifi-
cativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos 
nas demonstrações financeiras como custo dos produtos vendidos. Altera-
ções na vida útil estimada das minas poderão causar impacto significativo nas 
estimativas da provisão de gastos ambientais, de sua recuperação quando da 
sua baixa contábil do ativo imobilizado e das análises de impairment. b) Des-
mobilização de ativos - A Sociedade reconhece uma obrigação segundo o 
valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem. 
A Sociedade considera as estimativas contábeis relacionadas com a recupe-
ração de áreas degradadas e os custos de encerramento de uma mina como 
uma prática contábil crítica por envolver valores expressivos de provisão e se 
tratar de estimativas que envolvem diversas premissas, como taxas de juros, 
vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projeta-
das de exaustão da mina. Estas estimativas são revisadas anualmente. c) 
Tributos diferidos sobre o lucro - A determinação do reconhecimento para 
os tributos diferidos sobre o lucro, ativo e passivo, requer a utilização de esti-
mativas. Para cada crédito fiscal futuro, a Sociedade avalia a probabilidade de 
parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalo-
rização depende da avaliação, pela Sociedade, da probabilidade de geração 
de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de ven-
das, preços de commodities, custos operacionais, planos de reestruturação, 
custos de recuperação de áreas degradadas e custos de capital planejados. 
d) Processos judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais serão re-
solvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocor-
rer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atua-
ção da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolvem o exercício de
estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos poten-
ciais resultados dos eventos futuros. 20. Gestão de riscos: a) Gestão de
risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de
caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência
da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de
capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade
dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A expo-
sição ao risco de crédito decorre de recebíveis, pagamentos a fornecedores e
investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece
uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para
manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. c) Gestão de risco de
mercado - A Sociedade está exposta ao comportamento de diversos fatores
de risco de mercado, principalmente de taxas de câmbio e preços de produtos 
e insumos que podem impactar seu fluxo de caixa. A avaliação deste poten-
cial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações é
realizada periodicamente para apoiar o processo de decisão, suportar a estra-
tégia de crescimento da Sociedade, garantir sua flexibilidade financeira e mo-
nitorar a volatilidade dos fluxos de caixa futuros.
DIRETORES: Luiz Gustavo Reche - Diretor-Presidente. Fernando Marino - 
Diretor. Marcio Felipe Milheiro Aigner - Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Flávio Ferreira - Contador CRC-RJ 085525/
O-0. Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

Chega ao Brasil 1º banco com 
soluções em criptomoeda
CriptBank possui 
um valuation de 
mais de US$ 2 bi

Chega ao Brasil o Cript-
Bank, primeiro banco a 
operar com soluções em 
criptomoeda no país. Com 
um valuation de mais de 
US$ 2 bilhões, o banco 
pertence a grupos de in-
vestidores internacionais 
especializados na gestão 
mundial de capital, den-
tre eles a rede hoteleira 
Saga Hotels e a holding 
que controla a companhia 
aérea Emirates. O negócio 
revolucionário, presidido 
pelo empresário espanhol 
Santiago Gasull, nasceu 
como uma startup unicór-
nio com a missão de acom-
panhar a revolução tec-
nológica trazida pelo uso 
da internet e, atualmente, 
conta com uma carteira de 

milhares de contas private 
em franco crescimento.

O CriptBank funciona 
como um banco convencio-
nal, aliando os ambientes 
bancário e de Exchange, 
mas com o diferencial de op-
erar também com soluções 
em criptomoeda, sistema 
já comum em países da 
Europa e que agrega mod-
ernidade, eficiência e con-
fiança. O correntista pode 
fazer todas as transações 
financeiras, como pagar e 
receber contas, transferên-
cias e depósitos, além de 
investir, financiar, utilizar 
cartão de crédito, dentre 
outros serviços do vasto 
portfólio do banco, optan-
do sempre por despender 
moeda corrente ou cripto-
moeda (dinheiro eletrônico 
descentralizado). Além da 
vantagem da escolha, outro 
grande benefício é que 
a maioria das operações 
bancárias no CriptBank é 
isenta de taxas e as poucas 
transações cobradas são 

calculadas segundo alíquo-
tas até 90% inferiores que 
as dos bancos tradicionais. 
“As grandes oportunidades 
nascem de saber aproveitar 
as pequenas. O CriptBank 
chega ao Brasil com o com-
promisso de normatizar as 
operações do mercado fi-
nanceiro digital e difundir 
esse tipo de sistema, que já 
é uma realidade na Europa 
e o futuro da maneira como 
o mundo lida com o dinhei-
ro”, destaca o presidente, 
Santiago Gasull.

O plano estratégico do 
banco ainda prevê a criação 
de uma estrutura moderna 
que estará presente nos 
mais importantes centros 
financeiros do mundo, a 
começar pela abertura de 
seis agências bancárias ai-
nda em 2019, localizadas 
nas cidades de São Paulo, 
Sorocaba (SP), onde fun-
cionará a sede adminis-
trativa, Lisboa (Portugal), 
Dubai (Emirados Árabes 
Unidos), Hong Kong (Chi-

na), Londres (Inglaterra) 
e nos EUA, em localidade 
ainda em estudo. Junto do 
presidente, a diretoria é 
composta por equipe de 
executivos e empresários 
com experiência no mer-
cado financeiro, sendo eles: 
José Carlos Mas, diretor-
executivo (CEO); Rafael 
Dourado, diretor de tecno-
logia; Derli Souza, diretor 
de operações; Afonso Coivo 
Junior, diretor financeiro; 
Lucas Garcia, diretor de in-
vestimentos; Mateus Simão, 
diretor administrativo e Hel-
der Queiroz, diretor de negó-
cios. “O tempo passa e o din-
heiro muda sua forma, mas 
a maneira como devemos 
administrá-lo e multiplicá-
lo permanence. Segurança, 
tecnologia e transparência 
são as bases que sustentam 
o pacote de soluções que 
o CriptBank oferece por 
meio de um trabalho sério 
e comprometido, com foco 
no sucesso do cliente”, 
completa Gasull.

Fluxo de pedágio 
nas estradas cresceu 
0,5% em março

O fluxo pedagiado de ve-
ículos nas estradas registrou 
em março alta de 0,5% no 
comparativo com fevereiro, 
considerando os dados dessa-
zonalizados. O índice ABCR 
que mede o fluxo pedagiado 
de veículos nas estradas é 
construído pela Associação 
Brasileira de Concessioná-
rias de Rodovias – ABCR, 
juntamente com a Tendências 
Consultoria Integrada. 

Mantida a comparação 
mensal dessazonalizada, o 
índice de fluxo pedagiado 
de veículos leves expandiu 
0,9%, enquanto o fluxo de 
pesados recuou 1,2%. “Os 
resultados dos indicadores de 
fluxo seguem afetados pela 
mudança da data do feriado 
de carnaval deste ano em re-
lação ao anterior, o que afetou 
o número de dias úteis nos úl-
timos dois meses comparado 
a 2018”, explica Thiago Xa-
vier, analista da Tendências 
Consultoria. “Ao se retirar 
os efeitos de calendário, no-

tamos que tanto o índice total 
como suas aberturas regis-
traram expansão no terceiro 
trimestre, o que converge, 
em linhas gerais, com o rit-
mo ainda muito moderado de 
retomada da atividade econô-
mica”, pondera Thiago.

Dessa forma, no acumula-
do do ano, houve expansão 
de 1,2% do índice total, di-
nâmica que reflete o cresci-
mento totalizado tanto por 
leves como pesados, os quais 
acumulam ganhos de 0,7% e 
2,7%, respectivamente.

Atualmente, são 59 em-
presas privadas associadas 
a ABCR  que administram 
19.410 quilômetros de rodo-
vias em 12 Estados: (BA, ES, 
GO, MG, MS, MT, PE, PR, 
RJ, RS, SC e SP) e DF, sendo 
20 concessionárias federais, 37 
estaduais e 2 municipais. Se-
gundo a associação, em 2016, 
essas empresas geraram 55 mil 
empregos diretos e investiram 
R$ 6,7 bilhões em ampliação e 
operação de rodovias. 
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BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 04.660.182/0001-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Baovale Mineração S.A. (“Sociedade”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil.
A Sociedade realiza a exploração, lavra e beneficiamento mineral de minério
de ferro. As operações são realizadas em Minas Gerais por meio do Com-
plexo Mineiro de Água Limpa, que inclui mina e usina de beneficiamento. Os
ativos e direitos minerários do complexo foram arrendados à sua acionista
Vale S.A. (“Vale”) em 2001 por um prazo de 20 anos, pelo valor total anual,
corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”),
de R$ 63.156 em 2018. (R$ 64.092 em 2017). Como parte do contrato de
arrendamento, o acionista Shangai Baosteel Group Corporation (“Baoshan”)
tem o compromisso de compra de 6 milhões de toneladas de minério de ferro 
por ano da Vale. Em caso de descumprimento desse compromisso, o preço
do arrendamento realizado à Vale será reduzido. Em 31 de dezembro de
2018 e 2017 não houve descumprimento desse compromisso. A Sociedade
faz parte do Grupo Vale e foi constituída para operar no contexto dos pla-
nos de negócios da Vale S.A. As demonstrações financeiras da Sociedade
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas no
pressuposto de sua continuidade operacional. 2. Base de preparação das
demonstrações financeiras - a) Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras da Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil através do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) Base
de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base
no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recu-
perável (“impairment”) de ativos. Em 25 de janeiro de 2019 ocorreu o rompimento 
da barragem da mina do Córrego do Feijão de propriedade da Vale, acionista
da Sociedade. Até a data de aprovação das suas demonstrações financeiras as
apurações desse assunto ainda estavam em andamento, portanto, os potenciais 
impactos, se houver, sobre o plano de negócios da Vale no qual a Sociedade
está inserida, não puderam ser mensurados com segurança. Os eventos sub-
sequentes foram avaliados até 15 de fevereiro de 2019, data em que a emissão
das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) Novos pronun-
ciamentos contábeis: IFRS 16 Leases - Em janeiro de 2016, o IASB emitiu o
pronunciamento IFRS 16, que substitui a IAS 17 Operações de arrendamento
mercantil e interpretações relacionadas. A IFRS 16 estabelece que para todos
os arrendamentos, com limitadas exceções, o arrendatário deve reconhecer um
passivo de arrendamento no balanço patrimonial, no valor presente dos fluxos de
pagamentos remanescentes no mesmo. Em contrapartida, deverá reconhecer
um ativo de direito de uso no mesmo valor do passivo de arrendamento regis-
trado. Durante o prazo do arrendamento mercantil, o passivo de arrendamento é
ajustado para refletir os custos financeiros e pagamentos feitos e o direito de uso
é amortizado. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma
atual e como a Sociedade é o arrendador de todos os seus contratos de arren-
damento, a aplicação do pronunciamento que entra em vigor em 1º de janeiro de 
2019 não trará impacto às demonstrações financeiras da Sociedade.
3. Receita de arrendamento Exercício findo em 

 31 de dezembro de
2018 2017

Receita bruta 64.567 63.884
Impostos sobre vendas (2.357) (2.332)

Receita líquida 62.210 61.552
As transações de receita de arrendamento foram realizadas com a Vale 
(parte relacionada).
4. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Exercício findo em

31 de dezembro de
2018 2017

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receita na venda de imobilizado 376 227
Baixa de ativo imobilizado (479) (2.255)
Revisão de exaustão da reserva de água limpa - 1.627
Credito de PIS/COFINS sobre manutenção - 380
Baixa de crédito de impostos (i) (1.423) -
Outras receitas operacionais 332 220
Total (1.194) 199

(i) Em 2018, a Sociedade concluiu que os créditos de ICMS, PIS e COFINS
gerados em 2015, 2016 e 2017 não seriam aproveitados pelo fato da Socie-
dade não ser elegível para tomada de tais créditos. 5. Tributos sobre o lucro
- a) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: Durante o exercício de 2018
e 2017, a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro presumido. O
total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está
reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercício findo em  
31 de dezembro de

2018 2017
Receita bruta 64.567 63.884
Base tributável da receita bruta 64.567 63.884
Base tributável da receita bruta - 32% 20.661 20.443
Variações monetárias, líquidas 1 4
Outras receitas tributáveis 376 280
Receita de aplicações financeiras 1.450 4.034
Base tributável total 22.488 24.761
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% 7.645 8.419
Efeito decorrente do adicional do imposto de renda (24) (24)
Ajuste IRPJ 2016 - (429)
Tributos sobre o lucro 7.621 7.966
b) Tributos a recolher sobre o lucro 31 de 

dezembro 
de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017
Tributos sobre o lucro do exercício - corrente 7.621 7.966
Pagamentos (5.725) (6.112)
Total 1.896 1.854
6. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Caixa e bancos 20 259
Aplicações financeiras 55.282 58.201
Total 55.302 58.460
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investi-
mento com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplica-
ções financeiras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de 
Deposito Bancário) em 2018 e em 2017. As aplicações financeiras são pron-
tamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos Certificados de 
Depósito Interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Resultado financeiro 31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 1.450 4.034
Atualização de depósitos judiciais 1 4

1.451 4.038
Despesas financeiras
Comissão de fiança (3) (6)
Juros e multas (12) (9)
Outros (1) (7)

(16) (22)
Resultado financeiro líquido 1.435 4.016
8. Contas a receber: Os saldos de contas a receber, R$ 15.445 em 2018 e
R$ 14.035 em 2017, referem-se às transações de arrendamento com a Vale
(parte relacionada). Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não havia ina-
dimplência no contas a receber. A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda
incorrida da IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito. Para o contas
a receber, a Sociedade adotou uma abordagem simplificada e realizou o
cálculo da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de
risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro
e a perda identificada foi imaterial. A nova abordagem de impairment da
IFRS 9 não apresentou um impacto significativo para a Sociedade no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018.

9. Imobilizados e Intangíveis
Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos

Ativos  
minerários Outros

Imobilizado 
em curso Intangível Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016 2.210 11.607 30.958 26.216 772 15.714 37.552 48 125.077
Adições - - - - 1.628 - 39.483 - 41.111
Baixas - - - (425) - - (1.830) - (2.255)
Depreciação, exaustão e 

amortização - (544) (3.194) (3.102) (305) (3.953) - (13) (11.111)
Transferências - - 4.530 4.688 (242) 5.174 (14.159) 9 -
Total 2.210 11.063 32.294 27.377 1.853 16.935 61.046 44 152.822

Custo 2.210 21.964 103.656 58.637 9.078 33.133 61.046 76 289.800
Depreciação acumulada - (10.901) (71.362) (31.260) (7.225) (16.198) - (32) (136.978)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.210 11.063 32.294 27.377 1.853 16.935 61.046 44 152.822
Adições - - - - - - 8.594 - 8.594
Baixas - (18) - - - - (448) (13) (479)
Depreciação - (770) (4.154) (3.625) (169) (6.822) - (13) (15.553)
Transferências - 12.592 18.056 932 - 18.045 (49.625) - -
Total 2.210 22.867 46.196 24.684 1.684 28.158 19.567 18 145.384

Custo 2.210 33.219 119.094 62.832 9.078 51.223 19.567 56 297.279
Depreciação acumulada - (10.352) (72.898) (38.148) (7.394) (23.065) - (38) (151.895)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.210 22.867 46.196 24.684 1.684 28.158 19.567 18 145.384
10. Processos judiciais: Passivos contingentes consistem em causas dis-
cutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é 
classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é 
considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. 
Em 31 de dezembro de 2018 a Sociedade apresentou o saldo de R$ 406 
(R$  524 em 2017) relativos a processos de natureza tributária. 11. Patrimô-
nio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 o capital social 
é de R$ 157.938 (R$ 87.743 em 31 de dezembro de 2017) correspondendo 
a 10.000 ações escrituradas, sendo 5.000 ações ordinárias e 5.000 ações 
preferenciais, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Em delibera-
ção da Assembleia Geral Extraordinária de 18 de dezembro de 2018, foi 
aprovado o aumento de capital no montante de R$ 70.195, sem emissão de 
novas ações, mediante capitalização da conta reserva de investimentos. b) 
Reserva de lucros - Reserva legal - Constitui uma exigência para todas 
as sociedades anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido 
anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do 
capital social. Reserva de investimento - Tem como finalidade assegurar a 
manutenção e cumprimento ao orçamento de investimentos da Sociedade.  
c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 
a totalidade (100%) do lucro líquido do exercício (após constituições de re-
servas) deve ser distribuído a título de dividendo.

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Lucro líquido do exercício 39.080 46.104
Reserva legal (1.954) (2.305)
Dividendos mínimos obrigatórios 37.126 43.799
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2017 no montante de 
R$ 43.799 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2017. Estes 
montantes de dividendos foram pagos durante o ano de 2018, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 02 de maio de 2018. Em 31 

de dezembro de 2018 foi constituído a obrigação com dividendos mínimos 
obrigatórios de R$ 37.126.
12. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Caixa e equivalentes de caixa 55.302 58.460
Contas a Receber 15.445 14.035
Total dos ativos financeiros 70.747 72.495
Fornecedores 158 5.799
Total dos passivos financeiros 158 5.799
13. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional -
As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou
“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade
opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em R$; b)
Imobilizado - Os custos dos ativos minerários desenvolvidos internamente
são determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos à constru-
ção da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o período
de construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv) esti-
mativa de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e
(v) outros gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento 
da mina (quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e exis-
tem capacidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão 
dos ativos minerários é apurada com base na relação obtida entre a produ-
ção efetiva e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. 
Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na 
vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponí-
veis para serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que 
não são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 25 a 30 anos
Instalações 10 anos
Equipamentos 5 a 10 anos
Outros 3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício social 
e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de áreas in-
dustriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços de mon-
tagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados durante 
o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A Sociedade
avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que os ati-
vos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está desvalorizado 
quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 não há indicação de que os ativos imobilizados possam ter so-
frido desvalorização. c) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os 
(i) ativos financeiros não derivativos como mensurados pelo valor justo por meio
do resultado; e (ii) passivos financeiros não derivativos como mensurados pelo
valor justo por meio do resultado e outros passivos financeiros. A Sociedade tem
apenas instrumentos financeiros não derivativos, com pagamentos e vencimen-
tos definidos e que não são cotados em mercado ativo. São reconhecidos inicial-
mente a valor justo, e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado uti-
lizando o método de juros efetivos. O contas a receber é apresentado líquido da
provisão para crédito de liquidação duvidosa. d) Reconhecimento da receita
- A Sociedade arrenda bens do imobilizado para a Vale. O arrendamento efetua-
do pela Sociedade na figura de arrendadora, nos quais os riscos e benefícios da
propriedade são retidos pela Sociedade, são classificados como arrendamen-
tos operacionais. Os pagamentos recebidos sobre arrendamentos operacionais 
são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o 
período do arrendamento. e) Tributos sobre o lucro - A provisão para tributos 
sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os 
tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição social 
sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. Du-
rante o exercício de 2018, a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro 
presumido. O imposto de renda e a contribuição social são calculados utilizando-
-se a alíquota da presunção de 32% sobre a receita bruta. Adiciona-se a esse
total as receitas financeiras da Sociedade. Os referidos encargos tributários são 
calculados com base nas alíquotas de imposto de renda de 15%, acrescidos do 
adicional de 10%, quando aplicável, e de contribuição social de 9%, sobre a base 
determinada conforme acima. Por estar no regime de lucro presumido, não é 
registrado tributos diferidos sobre o lucro. f) Processos judiciais - Uma provisão 
é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela 
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos 
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contra-
partida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada 
de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorri-
dos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada 
provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação 
for liquidada. 14. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação 
das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos 
contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas estimativas 
são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações 
nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas. Resul-
tados reais futuros poderão divergir dos estimados. Considerando a natureza 
e a complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Administração, 
as estimativas contábeis e julgamentos feitos no curso da preparação dessas 
demonstrações financeiras não são subjetivas ou complexas em um grau que 
requeresse sua descrição como crítica. As estimativas e pressupostos significati-
vos utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras 
estão assim apresentadas: a) Reservas minerais e vida útil das minas - As 
estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e 
atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas 
geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Sociedade 
assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços fu-
turos do minério, taxas de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de 
licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assu-
midas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prová-
veis da Sociedade. A estimativa do volume das reservas minerais é base de apu-
ração da parcela de exaustão das respectivas. Qualquer alteração na estimativa 
do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá 
ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, 
reconhecidos nas demonstrações financeiras como custo do arrendamento. 
b) Processos judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais serão resol-
vidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. 
Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da 
Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas 
e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados 
dos eventos futuros. 15. Gestão de riscos - a) Gestão de risco de liquidez e 
capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a 
liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha 
com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estru-
tura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. 
b) Gestão de risco de crédito - Para a exposição de crédito comercial, decor-
rente da venda a clientes finais, a área de gestão de risco, de acordo com o nível
de delegação em vigor, aprova ou solicita a aprovação de limites de risco de
crédito para cada contraparte. c) Seguros - A Sociedade emite diversas políticas
de seguros, tais como: política de seguro de riscos operacionais, seguro de ris-
co de engenharia (projetos), responsabilidade civil, dentre outros. As coberturas
destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são
emitidas de acordo com os objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão
de risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma
geral, os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão
contemplados na cobertura dos seguros contratados.
DIRETORIA: José Lúcio Padua Soares Junior - Diretor Presidente; 
Adalgisa Campos da Silva de Queiroz Vieira - Diretora Administrativo e 
Financeiro; Zhao Yonghong - Diretor Comercial.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Robson da Silva Iannuzzi - Contador - 
CRC-RJ-093261/O-5; Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais 
Exercício 

findo em 31 de 
dezembro de

Notas 2018 2017
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 46.701 54.070

Ajustes por: 
Depreciação 9 15.553 11.111

Baixa ativo imobilizado 103 2.028
Variações de ativos e passivos: 

Contas a receber (1.410) 208
Impostos a recuperar 986 -
Fornecedores (5.641) 2.899
Tributos sobre o lucro (60) (1.827)
Outros ativos e passivos, líquidos (198) (121)

Caixa proveniente das operações 56.034 68.368
Impostos pagos (7.175) (14.519)

Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 48.859 53.849

Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Adições ao imobilizado 9 (8.594) (41.111)
Venda de imobilizado 376 227
Caixa líquido utilizado nas atividades de 

investimento (8.218) (40.884)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 

Dividendos pagos aos acionistas 11 (c) (43.799) (31.916)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de 

financiamento (43.799) (31.916)
Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (3.158) (18.951)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 58.460 77.411
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 55.302 58.460
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais 

Ativo Notas

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017
Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6 55.302 58.460
Contas a receber 8 15.445 14.035
Tributos a recuperar 75 1.466
Outros - 8

70.822 73.969
Ativo não circulante

Intangível 9 18 44
Imobilizado 9 145.366 152.778

145.384 152.822
Total do ativo 216.206 226.791
Passivo
Passivo circulante

Fornecedores 158 5.799
Dividendos 11 (c) 37.126 43.799
Tributos a recolher sobre o lucro 5 1.896 1.854
Tributos a recolher 199 260
Outros 33 239

Total do passivo  39.412 51.951
Total do patrimônio líquido 11 176.794 178.840
Total do passivo e patrimônio líquido 216.206 226.791
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares de reais

Capital 
Social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de investi-

mentos

Lucros 
acumu- 

lados

Patri-
mônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro 
de 2016 72.986 14.597 84.952 - 172.535
Lucro líquido do exercício - - - 46.104 46.104

Transações com 
acionistas:
Dividendos de exercícios 

anteriores - - - - -
Apropriação para reservas - 2.305 - (2.305) -
Dividendos mínimos 

obrigatórios - - - (43.799) (43.799)
Aumento de capital com 

reservas 14.757 - (14.757) - -
Saldo em 31 de dezembro 

de 2017 87.743 16.902 70.195 - 174.840
Lucro líquido do exercício - - - 39.080 39.080

Transações com 
acionistas:
Reserva legal - 1.954 - (1.954) -
Dividendos mínimos 

obrigatórios - - - (37.126) (37.126)
Aumento de capital com 

reservas 70.195 - (70.195) - -
Saldo em 31 de dezembro 

de 2018 157.938 18.856 - - 176.794
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores acionistas: A administração da BAOVALE MINERAÇÃO S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.S.as. as Demonstrações Financeiras acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Ao encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem 
como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em  
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Receita de arrendamento, líquida 3 62.210 61.552
Custo do arrendamento (depreciação, 

exaustão e amortização) 9 (15.553) (11.111)
Lucro bruto 46.657 50.441
Receitas (despesas) operacionais

Administrativas (197) (586)
Outras receitas operacionais, líquidas 4 (1.194) 199

Lucro operacional 45.266 50.054
Resultado financeiro 7

Receitas financeiras 1.451 4.038
Despesas financeiras (16) (22)

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 46.701 54.070
Tributos sobre o lucro 5

Tributo corrente (7.621) (7.966)
Lucro líquido do exercício 39.080 46.104
Lucro básico e diluído por ação - Em R$  3,908 4,610
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de 
reais

Exercício findo em 31 de dezembro
2018 2017

Lucro líquido do exercício 39.080 46.104
Outros resultados abrangentes - - 

Total do resultado abrangente 39.080 46.104
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Oi investiu cerca de R$ 1,44 bi no Rio em 2018
A Oi investiu mais de R$ 

1,44 bilhão no Estado do 
Rio. A operadora implantou 
rede de fibra ótica no Rio 
de Janeiro, Angra dos Reis, 

Armação dos Búzios, Cabo 
Frio, Campos dos Goyta-
cazes, Duque de Caxias, 
Nilópolis, Niterói, Petrópo-
lis, São Gonçalo, São João 

de Meriti e Teresópolis, pro-
porcionando uma melhor 
experiência dos serviços aos 
clientes.

A companhia também 

investiu na sua rede móvel 
com a implantação de 51 
novos sites, no período 
de janeiro a dezembro de 
2018. Além disso, mais de 

52 mil novas portas para 
o serviço de banda larga 
fixa foram implantadas. 
A Oi oferece cobertura 
4G em 36 cidades do Rio 

de Janeiro. A expansão da 
fibra ótica e do 4,5G são 
prioridades dentro do pla-
no estratégico da compan-
hia para 2019.
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Aos Administradores e Acionistas da Baovale Mineração S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da Baovale Mineração S.A. (“Sociedade”), que compreendem as demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e o balanço patrimonial 
e a demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as principais políticas contábeis e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Baovale Mineração S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, 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 mencionado na Nota Explicativa n° 1 às demonstrações financeiras, a Sociedade faz parte 
do Grupo Vale e foi constituída para operar no contexto dos planos de negócios da Vale S.A. (“Vale”). Conforme Nota 
Explicativa n° 2, em 25 de janeiro de 2019 houve o incidente envolvendo o rompimento da Barragem de propriedade 
do seu acionista, cujas apurações e potenciais impactos desse assunto estão em fase de levantamento. Pela avaliação 
da Sociedade não são esperados impactos relevantes sobre as suas operações em decorrência desse evento. As 
demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse 
assunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração da Sociedade é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como 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 Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtivemos 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. – 
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Sociedade. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Sociedade. 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 Sociedade a não mais se manter em 
continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019. 
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Thiago Ferreira Nunes
Contador CRC RJ-112066/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 04.660.182/0001-88

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
CNPJ: 04.899.355/0001-15 - NIRE: 33.3.0029076-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais 
Exercício findo em  
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Prejuízo do exercício (107) (883)
Ajustes por: 
Provisão para processos judiciais - (3)

Variação monetária, juros sobre 
contingências e depósitos judiciais (11) (31)

Variações de ativos e passivos: 
Tributos a recuperar - (1)

Depósitos judiciais 1 (17)
Fornecedores (4) 7
Outros ativos e passivos, líquidos 3 1

Caixa utilizado nas operações (118) (927)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (118) (927)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Adiantamento para futuro aumento de capital 8 132 873
Caixa líquido proveniente das atividades 

de financiamento 132 873
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes 

de caixa no exercício 14 (54)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 55
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 15 1
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em  
31 de dezembro de

Notas 2018 2017
Despesas operacionais
Administrativas 3 (100) (151)
Outras despesas operacionais, líquidas (19) (18)
Prejuízo operacional (119) (169)
Resultado financeiro 5
Receitas financeiras 13 35
Despesas financeiras (1) (749)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (107) (883)
Tributos sobre o lucro
Tributo diferido (46) -
Prejuízo do exercício (153) (883)
Quantidade de ações ao final do exercício 26.454.570 18.681.925
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (0,01) (0,05)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores acionistas: A administração da Vale Óleo e Gás S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, apresenta a V.S.as as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Ao encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores 
por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Ativo Notas

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 15 1

15 1
Ativo não circulante
Depósitos Judiciais 7 341 330
Tributos a recuperar 6 1.215 1.215

1.556 1.545
Total do ativo 1.571 1.546
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 7 11
Outros passivos 69 20
Adiantamento para futuro aumento de capital 8 32 343

108 374
Passivo não circulante
Fornecedores 30 30
Provisões para processos judiciais 7 25 24
Total do passivo 163 428
Total do patrimônio líquido 9 1.408 1.118
Total do passivo e patrimônio líquido 1.571 1.546
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares de reais

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 74.700 (73.449) 1.251
Prejuízo do exercício - (883) (883)
Aumento de capital 750 - 750
Saldo em 31 de dezembro de 2017 75.450 (74.332) 1.118
Prejuízo do exercício - (153) (153)
Transações com acionistas:
Aumento de capital 443 - 443
Saldo em 31 de dezembro de 2018 75.893 (74.485) 1.408
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Vale Óleo e Gás S.A. (a “Sociedade”) é uma
sociedade anônima de capital fechado com sede no Rio de Janeiro, Bra-
sil, controlada pela Vale S.A. (“Vale”). A Sociedade foi criada para realizar
pesquisa, prospecção, exploração, desenvolvimento e produção de jazi-
das marítimas e terrestres de hidrocarbonetos e seus derivados. 2. Base 
de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de con-
formidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Con-
tabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas infor-
mações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão 
da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico. Os even-
tos subsequentes foram avaliados até 28 de fevereiro de 2019, data em 
que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria.  
3. Outras despesas administrativas

Exercício findo em  31 de dezembro de
2018 2017

Outras despesas administrativas
Serviços contratados (90) (72)
Publicações (10) (32)
Outras despesas - (47)
Total (100) (151)
4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa compreen-
dem os valores de caixa, depósitos líquidos e imediatamente resgatáveis no
montante de R$ 15 em 2018 (R$ 1 em 2017).
5. Resultado financeiro Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 2017
Receitas financeiras
Rendimento aplicação financeira - 2
Atualização de depósitos judiciais 12 32
Outras receitas 1 1

13 35
Despesas financeiras
Atualização monetária e juros de 
contingências (1) (1)
Juros e multas - (2)
CIDE - (746)

(1) (749)
Resultado Líquido 12 (714)
6. Tributos a recuperar Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 2017
Tributos sobre o lucro 677 677
Impostos e contribuições federais 

brasileiras 277 277
Outros 261 261
Total 1.215 1.215
7. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhis-
tas e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provi-
sões para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualiza-
das pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos
contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e
judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, as quais o
reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade,

baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos 
contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para 
garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais são 
atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da Socie-
dade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos por 
uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos 
judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Processos 
trabalhistas 25 24 201 213 57 55

Processos 
tributários - - 7.233 6.586 284 275

Total 25 24 7.434 6.799 341 330
8. Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC): Referem-se à
contribuição de recursos feita pelo acionista Vale. A prerrogativa de aumen-
tar capital é da Vale e não existe um número fixo de ações a ser convertida.
Os recursos têm como objetivo o futuro aumento de capital da Sociedade,
por meios de deliberação de Assembleia Geral Ordinária - AGO/Assembleia
Geral Extraordinária - AGE.
Saldo em 31 de dezembro de 2017 343
Adiantamento 132
Integralizações - AGE/AGO de 28 de agosto de 2018 (443)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 32
9. Patrimônio líquido: Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 o capi-
tal social é de R$ 75.893 (R$ 75.450 em 2017) correspondendo a 26.454.570 
ações ordinárias, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Em delibe-
ração da AGE/AGO de 28 de agosto de 2018, foi aprovado o aumento de
capital social mediante conversão de adiantamento para futuro aumento de
capital no montante de R$ 443.
10. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Caixa e equivalentes de caixa 15 1
Total dos ativos financeiros 15 1
Fornecedores 37 41
Total dos passivos financeiros 37 41
11. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional - As
demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”),
que é a moeda do ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moe-
da funcional”). Todas as operações são realizadas em R$. b) Instrumentos
financeiros - A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com base
no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. O teste do modelo de
negócios determina a classificação com base no propósito comercial de se
manter o ativo e se os fluxos de caixa contratuais representam exclusivamente
pagamentos de principal e juros. A Sociedade possui apenas instrumentos
financeiros classificados como “custo amortizado”, uma vez que esses instru-
mentos financeiros são mantidos para coletar seus fluxos de caixa e represen-
tam apenas pagamentos de principal e juros. Todos os passivos financeiros

são inicialmente reconhecidos ao valor justo, líquidos dos custos de transação 
incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atua-
lizados pelo método da taxa de juros efetivos. A Sociedade avalia a cada data 
de apresentação de suas demonstrações financeiras se os ativos financei-
ros classificados ao custo amortizado devem ser submetidos a um teste de  
impairment. c) Adiantamento para futuro aumento de capital - São contri-
buições de recursos realizados pelos acionistas da Sociedade e classificados 
como instrumentos financeiros até que aumento de capital seja deliberado e 
aprovado em assembleia geral. 12. Estimativas e julgamentos contábeis 
críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da 
Sociedade. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existen-
te em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a 
revisão das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estima-
dos. Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, 
na opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos 
no curso da preparação dessas demonstrações financeiras não são subjeti-
vas ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica. 
a) Processos judiciais - Uma provisão é reconhecida no momento em que a
obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores 
jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser 
mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma des-
pesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do 
processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso 
a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças 
nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 13. Gestão 
de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora 
as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e pos-
sibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na 
redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que asse-
gure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de 
crédito - A exposição ao risco de crédito decorre de recebíveis, pagamentos 
a fornecedores e investimentos financeiros.  O processo de gestão de risco de 
crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contra-
partes e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável.
DIRETORIA: Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor-Presidente; 
João Barbosa Campbell Penna - Diretor.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Flávio Ferreira - Contador - CRC-RJ 085525/O-0; 
Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

Após aporte de US$ 500 milhões,  
iFood mais que duplica de tamanho

Líder em food delivery 
da América Latina cresceu 
130% nos últimos 12 meses 
e agora está 17 vezes maior 
que seu principal concor-
rente no mercado brasileiro; 
para acelerar crescimento, 
iFood investirá US$ 20 mi-
lhões em Academia de Inte-
ligência Artificial 

O iFood, líder em deli-
very online de comida na 
América Latina, mais que 
dobrou de tamanho consi-
derando o número de pedi-
dos nos últimos 12 meses 
investindo sobretudo em 
inteligência artificial (IA) e 
automatização dos proces-
sos de logística.

 A empresa atingiu 17,4 
milhões de pedidos no mês 
de março, no Brasil, cres-

cimento de quase 130% em 
comparação aos 7,7 milhões 
de pedidos no mesmo perío-
do no ano anterior. O núme-
ro de novos clientes atingiu 
12,6 milhões em mais de 
500 cidades, incluindo 66 
mil restaurantes e 120 mil 
entregadores trabalhando 
para atender o mercado bra-
sileiro diariamente.

 A execução de entregas 
de refeições por meio da 
própria rede logística atingiu 
3,3 milhões de solicitações 
no país, crescendo 12 vezes 
desde março de 2018. Isto 
representa uma revolução no 
mercado de serviço de entre-
ga de alimentação, transfor-
mando o iFood no líder de 
categoria “Own Delivery” 
no país.

O iFood começou como 
uma rede integrada para re-
alização de pedidos online 
reunindo diversos restau-
rantes, porém agora, quase 
20% de seus pedidos uti-
lizam tecnologia própria 
da empresa, atingindo um 
tempo médio de entrega de 
28 minutos.

Com os números, o iFood 
passa a ser 17 vezes maior 
do que seu principal concor-
rente no Brasil. Consideran-
do uma média diária de 558 
mil pedidos processados, o 
iFood hoje já ultrapassou in-
clusive alguns dos principais 
players globais.

O iFood tem experiência e 
tecnologia únicas para aten-
der o consumidor brasileiro, 
em um vasto mercado em 

que mais de 120 milhões de 
pessoas usam smartphones e 
fazem pedidos online. Bus-
cando a ampliação de aten-
dimentos mensais no país, 
com foco na casa de bilhões 
de refeições, a empresa está 
duplicando seu investimento 
em IA, logística, melhorias 
de sistemas e tecnologia. 
Entre as áreas a serem prio-
rizadas pelo iFood estão tec-
nologias para favorecer a re-
dução de preços e eficiência 
dos serviços.

“Aplicando inteligência 
artificial e ciência de da-
dos, o iFood já consolidou 
sua principal posição no 
mercado. Nós acreditamos 
que a combinação dos me-
lhores restaurantes, tecno-
logia, ampliação da base 

nacional, eficiência nos 
custos e em escala, vai pos-
sibilitar que o iFood ofere-
ça uma experiência ainda 
melhor para seus consumi-
dores”, diz Carlos Moyses, 
CEO do iFood.

Os esforços incluem o 
investimento de cerca de 
R$1,5 bilhão (aproxima-
damente US$400 milhões) 
somente este ano. O valor 
é parte integrante dos US$ 
500 milhões anunciados no 
ano passado pelos acionistas 
Movile, Naspers, Just Eat e 
Innova Capital.

Do total dos investimen-
tos previstos para o ano, 
US$ 20 milhões serão apli-
cados na criação de uma 
Academia de Inteligência 
Artificial, em que o iFood 

vai liderar pesquisas nas áre-
as de machine learning, deep 
learning, eficiência logística, 
entre outras.

A área será comandada 
por Sandor Caetano, que 
assume como Head de Ci-
ência de Dados do iFood, 
reportando ao vice-presi-
dente de Inteligência Ar-
tificial e Inovação, Bruno 
Henriques. Antes de ingres-
sar na companhia, Caetano 
liderou a área de machine 
learning e ciência de dados 
do Nubank, além de ter atu-
ado por mais de 10 anos em 
consultorias e empresas de 
tecnologia.

A estimativa é que a divi-
são de inteligência artificial 
do iFood atinja 100 pessoas 
até o fim do ano. 
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Continua

Relatório da Administração Exercício Social de 2018

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Srs. Acionistas, A Administração da Mata de Santa Genebra Transmis-
são S.A. (MSG), em cumprimento às disposições legais e estatutárias sub-
mete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas corres-
pondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. Men-
sagem da Administração: Durante o exercício de 2018 a MSG deu conti-
nuidade aos investimentos para implantação das instalações de Transmissão 
do Lote “A” do Leilão nº 007/2013-ANEEL, realizado em 14/11/2013. Como 
fonte de recursos do empreendimento, até final de 2018, a MSG recebeu  
o total de R$ 2.371.000.000,00 da seguinte forma: 1. R$ 992.000.000,00 por meio 
de equity dos acionistas. 2. R$469.000.000,00 por meio da 1ª emissão de Debên-
tures não conversíveis, em setembro de 2014, por 18 meses de prazo em 3 séries. 
Esta emissão teve seu vencimento prorrogado para dezembro de 2017, em função 
da demora do BNDES em viabilizar os recursos de longo prazo, sendo integralmen-
te quitada em 28/12/2017. 3. R$705.000.000,00 por meio do 1º desembolso reali-
zado pelo BNDES em 20/12/2017, R$105.000.000,00* por meio do 2º desembolso 
realizado pelo BNDES em 23/03/2018, R$ 100.000.000,00** por meio do 3°desem-
bolso realizado pelo BNDES em 26/07/2018. Estes recursos fazem parte do Con-
trato de Financiamento assinado entre a MSG e BNDES em 30/11/2017 cujo valor 
total é de R$ 1.018.500.000,00 pelo prazo de 14 anos, com carência de dois anos, 
e primeiro pagamento em julho de 2019 e último pagamento em junho de 2033, to-
talizando 168 parcelas mensais e consecutivas de pagamentos nas linhas FINEM
e FINAME. * Este valor é bruto e está sujeito aos descontos de IOF e Comissão
de Estruturação. A MSG recebeu em 23/03/2018 o valor líquido de R$ 103.029 mi-
lhões. ** Este valor é bruto e está sujeito aos descontos de IOF e Comissão de Es-
truturação. A MSG recebeu em 26 de julho de 2018 o valor líquido de R$ 98.123 mi-
lhões. A emissão está dividida em 2 sub-créditos, com as seguintes características:

Sub-
crédito

Valor (R$ 
milhões) Subscritor

Sistema de 
Amortização

Custo 
Financeiro

Spread Total   
% a.a. Prazo

A 935,2 BNDES Price TJLP 2,28 14 anos
B 83,3 BNDES Price TJLP 1,88 14 anos

Como parte do Plano de Negócio e objetivando a manutenção da estrutura de capital 
do Empreendimento, há ainda a estimativa de uma emissão adicional de debêntures 
de infraestrutura, no âmbito da Lei 12.431, no valor de R$ 210.000,00 a ser liquidada no 
primeiro semestre de 2019. Os fornecimentos para a implantação do Empreendimento 
continuaram ao longo de 2018, tendo alcançado em 31.12.2018: Subestações:  Trans-
formadores e reatores - 100%;  Compensador Estático de Itatiba - 100%;  Compensa-
dor Estático de Santa Bárbara D’Oeste - 100%;  Banco de Capacitor Série de Bateias 
- 100%;  Reatores - 100%;  Disjuntores - 100%;  Chaves Seccionadoras - 100%; 
SPCS - Sist. Proteção, Controle e Supervisão - 90%;  Sistema de Telecomunicações 
-  75%. Linhas de Transmissão:  LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249km e LT 
500 kV Araraquara 2 - Itatiba, 222km: Fabricados 91% das estruturas metálicas, 94% 
dos cabos condutores e para-raios e 100% dos isoladores;  LT 500kV Itatiba - Bateias
414km: Fabricados 93% das estruturas metálicas, 99% dos cabos condutores e para-raios 
e 100% dos isoladores. Após a primeira liberação de recursos ocorrida em 20/12/2017, 
as obras de uma maneira geral, iniciaram sua retomada, estando com todas as frentes 
de trabalho integralmente mobilizadas em 2018. O avanço geral do empreendimento 
no final do exercício é de 89% e o avanço físico 86%. A tabela a seguir resume o avanço
geral de cada uma das Subestações:

Subestação Avanço (%)
SE Fernão Dias 88%
SE Itatiba 82%

Subestação Avanço (%)
SE Santa Bárbara d’ Oeste 99%
SE Bateias 99%
SE Araraquara 2 77%
As atividades construtivas das Linhas de Transmissão continuam evoluindo no ritmo 
planejado.  No trecho das LT’s 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias e Araraquara 2 - 
Itatiba o lançamento de cabos já foi iniciado e há uma perspectiva de finalização da 
parte civil para o início de 2019. O avanço geral das LT’s Araraquara 2 - Fernão Dias 
e Araraquara 2 - Itatiba é 86%. Em relação a LT 500kV Itatiba - Bateias, as atividades 
construtivas foram retomadas após a finalização das negociações para a repactua-
ção contratual e o prazo para energização está previsto para agosto de 2019. O ritmo 
de obra segue o planejado e a LT também se encontra em fase de lançamento de ca-
bos. O avanço geral da LT Itatiba - Bateias é 86%. A liberação fundiária alcançou 98% 
das propriedades e 99% das torres, no final de 2018. 1. Perfil da empresa: A Mata 
de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) é uma Sociedade Anônima de Capital 
Fechado, tem sede na Rua Voluntários da Pátria 113, Pav 6 , CEP 22270-000, no RJ/
RJ, constituída em 27/01/2014, CNPJ 19.699.063/0001-06.  A sociedade é formada 
pela COPEL Geração e Transmissão S.A., com sede em Curitiba, estado do Paraná, 
na Rua José Izidoro Biazetto, nº158, bloco A, CNPJ 04.370.282/0001-70, detentora 
de 50,1% das ações ordinárias, e por Furnas Centrais Elétricas S.A., com sede no RJ/
RJ, na Rua Real Grandeza, 219, CNPJ 23. 274.194/0001-19, detentora de 49,9% das 
ações ordinárias da transmissora. A Administração é composta pelo Conselho de Ad-
ministração e pela Diretoria Executiva, tendo seu Conselho Fiscal em funcionamento. 
O Conselho de Administração é formado por seis membros titulares. A Diretoria Exe-
cutiva é composta por seis membros: Diretor Presidente, Diretor de Administração e 
Compliance, Diretor Técnico, Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Diretor Financei-
ro e Diretor de Contratos. O Conselho Fiscal é constituído por três membros titulares 
e três membros suplentes. 2. O Empreendimento: O Empreendimento relativo ao 
Lote “A” do Leilão nº 007/2013-ANEEL compreende as seguintes instalações, nos 
estados de São Paulo e Paraná:  LT 500 kV Itatiba - Bateias, 414 km;  LT 500 kV 
Araraquara 2 - Itatiba, 222 km;  LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 km;  
SE Santa Bárbara D´Oeste 440 kV, Compensador Estático (-300,+300) MVAr;  SE 
Itatiba 500 kV, Compensador Estático (-300,+300) MVAr;  SE 500/440 kV Fernão 
Dias (9+1R) x 400 MVA;  Seccionamento da LT 500 kV Campinas-Cachoeira Pau-
lista (FURNAS), na SE Fernão Dias;  Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim-
Taubaté (CTEEP), na SE Fernão Dias. Em 14.05.2014 a MSG assinou com a ANEEL 
o Contrato de Concessão nº 01/2014, se comprometendo a concluir a implantação do 
Empreendimento em 42 meses (até 14.11.2017), com exceção dos 2º e 3º bancos de 
autotransformadores da SE Fernão Dias, cujo prazo é de 48 meses (até 14.05.2018). 
Em função do atraso no recebimento dos recursos de longo prazo de terceiros, que
representam 56% do CAPEX da MSG e cuja primeira parcela (relativa ao financia-
mento do BNDES) somente foi recebida em dezembro de 2017, o Empreendimento
encontra-se em atraso, sendo a previsão de energização conforme quadro abaixo:

Item % da 
RAP Descrição Previsão de 

Energização
RAP 1 5,16% Compensador Estático de Reativos - SE Santa 

Bárbara d’Oeste ± 300 MVAr; Jan/2019

RAP 2 4,75% Compensador Estático de Reativos SE Itatiba ± 
300 MVAr; Mar/2019

RAP 3 18,61% LT 500 kV Araraquara 2 - Itatiba, 222 km; Mai/2019
RAP 4 33,21% LT 500 kV Itatiba - Bateias, 414 km; Ago/2019

Item % da 
RAP Descrição Previsão de 

Energização

RAP 5 31,15%
LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 km 
e SE Fernão Dias 500/440kV, 1.200 MVA (1º 
Banco de Autotransformador + Reserva); 

Mai/2019

RAP 6 7,12% SE Fernão Dias 500/440 kV, 2.400 MVA (2º e 3º 
Bancos de Autotransformadores) Mai/2019

A Receita Anual Permitida do Empreendimento é de R$ 174.447.000,00, referidos a 
novembro/2018. No Contrato de Concessão nº 001/2014, a RAP do Empreendimen-
to vem dividida em seis parcelas, conforme figura abaixo:
3. Benefícios fiscais: 
Os projetos em implan-
tação pela MSG foram 
enquadrados no Regi-
me especial de Incenti-
vos para o Desenvolvi-
mento da Infraestrutura 
(REIDI) conforme publi-
cado no Diário Oficial da 
União nº 193, de sete de 
outubro de 2014, pela
Receita Federal, o Ato 
Declaratório Executivo 
nº 328, datado de dois 
de outubro de 2014. 
4. Práticas contábeis 
ao IFRS: As Demons-
trações Financeiras
referentes ao exercício 
findo em 2018 estão 
sendo apresentadas
em conformidade com 
as Normas Interna-
cionais de Relatório
Financeiro - Internatio-
nal Financial Reporting 
Standards - IFRS emi-
tidas pelo International Accounting Board - IASB. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, os Pronunciamentos,
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 5. Auditores 
Independentes: Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003
a MSG informa que não possui outros contratos com seus Auditores Independentes, 
PWC - Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, que não estejam relacionados 
com a auditoria das Demonstrações Contábeis. 6. Encerramento e agradecimentos: A
Administração da MSG, comprometida com a implantação deste empreendimento nos 
prazos previstos pelo Plano de Negócios, direciona seus esforços para contribuir com 
a melhoria do sistema elétrico brasileiro e agradece a seus acionistas, fornecedores, 
colaboradores e órgãos governamentais. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.
Luiz Eduardo Sebastiani - Diretor-Presidente. Eduardo Henrique Garcia - Diretor
Financeiro. Gilmar Schwanka - Diretor de Meio Ambiente e Fundiário. Joerlei Carvalho 
Alves - Diretor Técnico. Paulinho Dalmaz - Diretor de Administração e Compliance.
Joerlei Carvalho Alves - Diretor de Contratos (Interino).

ATIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixas 4  19.568  96.244 
Impostos a recuperar 5  10.514  11.033 
Ativos da concessão 6  171.754  15.446 
Despesas do exercício seguinte  224  140 
Outros ativos circulantes  193  151 
Total do ativo circulante  202.253  123.014 
NÃO CIRCULANTE
Ativos da concessão 6  2.009.085  1.672.352 
Tributos diferidos 7  153.550  73.829 
Imobilizado  197  238 
Intangível  75  68 
Total do ativo não circulante  2.162.907  1.746.487 
TOTAL DO ATIVO  2.365.160  1.869.501 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores 8  84.839  4.927 
Partes relacionadas 9  65  - 
Salários e encargos sociais  652  470 
Obrigações fiscais  5.002  709 
Empréstimos e Financiamentos 10  33.964  - 
Outros passivo circulantes  84  10 
Total do passivo circulante  124.606  6.116 
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos 10  934.650  703.897 
Tributos diferidos 7  339.312  236.059 
Total do passivo não circulante  1.273.962  939.956 
PATRIMÔNIO LIQUIDO
 Capital social 11  992.000  896.000 
 Reserva legal  -  1.371
 Dividendos mínimos obrigatórios  -  6.514
 Reserva de retenção de lucros  -  19.544
 Prejuízos acumulados  (25.408)  - 
Total do patrimônio liquido  966.592  923.429 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  2.365.160  1.869.501 

Notas 31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Líquida 12  514.591  588.122 
Custo de costrução 13  (441.575)  (425.715)
Serviços de terceiros  (533)  - 
Lucro Bruto  72.483  162.407 
Despesas Operacionais: Pessoal  (5.359)  (5.092)
Materiais  (55)  (85)
Serviços de terceiros  (2.884)  (2.718)
Tributos  (391)  (520)
Arrendamentos e Aluguéis  (953)  (407)
Depreciação  (71)  (64)
Seguros  (136)  (176)
Desmobilizações  (10.882)  - 
Total  (20.731)  (9.062)
Result. Antes das Receitas e Despesas 
Financeiras  51.752  153.345 
Receitas financeiras 14  4.877  4.490 
Despesas financeiras 14  (64.384)  (99.003)
Resultado financeiro  (59.507)  (94.513)
Resultado antes do I.R. e da Contribuição Social  (7.755)  58.832 
Impostos de renda diferido 7  1.987  (14.660)
Contribuição social diferida 7  698  (5.295)

 2.685  (19.955)
Resultado do Exercício  (5.070)  38.877 

31/12/2018 31/12/2017
Resultado do exercício  (5.070)  38.877 
Outros resultados abrangentes  - - 
Total dos resultados abrangentes do exercício  (5.070)  38.877 

Reservas de lucros

Capital 
Social AFAC Legal

Divi-
den-
dos

Reten-
ção de 
lucros

Lucro/
Prejuízo 
acumu-

lado Total

Saldos 31/12/2016 475.000  30.000  -  -  - (11.448) 493.552

Integraliz. de capital 391.000  -  -  -  -  - 391.000
Integraliz. de capital 
com AFAC  30.000 (30.000)  -  -  -  -  - 
Lucro líq. do exer-
cício  -  -  -  -  -  38.877  38.877
Dividendos mínimos 
obrigatórios  -  -  -  6.514  -  (6.514)  - 
Reserva Legal  -  - 1.371  -  -  (1.371)  - 
Reserva de reten-
ção de lucros  -  -  -  -  19.544 (19.544)  - 
Saldos 31/12/2017 896.000  - 1.371  6.514  19.544  -  923.429
Integraliz. de capital  96.000  -  -  -  -  -  96.000
Efeito da adoção 
inicial do CPC 47 
(nota 3.16)  -  -  -  -  - (47.767) (47.767)
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  -  (5.070)  (5.070)
Compensação do 
prej. nas reservas 
de lucro - - (1.371) (6.514) (19.544)  27.429  - 
Saldos 31/12/2018 992.000  -  -  - - (25.408)  966.592 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2018 31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Reapre-
sentado)

Resultado antes do I.R. e da contribuição social  (7.755)  58.832 
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão  (211.119)  (174.301)
(-) Revisão de premissas sobre o ativo de concessão  89.062  - 
Depreciação  71  64 
Custo de captação do empréstimo (Nota 10)  1.189  - 
Reversão custo de captação do empréstimo 2017 (Nota 10)  (13.232)  - 
Juros sobre empréstimos (Nota 10)  75.606  - 

 (66.178)  (115.405)
Aum. (redução) nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar  519  (179)
Partes relacionadas  65  - 
Despesas pagas antecipadamente  (84)  423
Outros ativos circulantes  (42)  (150)
Fornecedores  (4.490)  (26.791)
Obrigações fiscais  55.044  (1.698)
Salários e encagos  182  261 
Outros ativos circulantes  74  10 
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais  (14.910)  (143.529)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado/Intangível  (37)  (77)
Ativos de Concessão (Nota 6)  (358.883)  (413.823)
Caixa Líq. consumido pelas ativid. de investimento  (358.920)  (413.900)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital  96.000  421.000 
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  (30.000)
Juros pagos sobre debentures  -  (72.117)
Captação (pagamento) de debêntures  -  (416.899)
Custo de captação do empréstimo (Nota 10)  (3.846)  - 
Captação (pagamento) de empréstimos (Nota 10)  205.000  703.897 
Caixa Líq. gerado pelas ativid. de financiamento  297.154  605.881 
Aumento (redução) líq. de caixa e  equival. de caixa  (76.676)  48.452 
Inicio do exercício  96.244  47.792 
Final do exercício  19.568  96.244 
Aumento (redução) líq. de caixa e equival. de caixa  (76.676)  48.452 
Efeitos não caixa: Mudança na política contábil 
Ativo Financeiro da concessão  (72.301)  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativo  15.734  - 
I.R. e contribuição social diferidos passivo  8.800  - 

 (47.767)  - 
As notas explicativas são parte inegrante das demonstrações financeiras

1. Informações gerais: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Cia.” ou “MSG”),
sociedade anônima de capital fechado, com depósito inicial para formação do capital 
social em 10/01/2014, estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, 113, Pav. 06, Bo-
tafogo, RJ/RJ. A Cia. é uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por ob-
jeto social a implantação e exploração de empreendimento composto de instalações 
de transmissão de energia elétrica associado e demais obras complementares,
conforme descrito no Edital de Leilão 07/2013-ANEEL - Lote A nos estados de São 
Paulo e Paraná. A atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Com a poster-
gação das datas de entrada em operação comercial das parcelas que compõem a 
RAP do empreendimento, ressalta registrar a Nota nº 0463/2018 - SCT - ANEEL,
apontado no termo de liberação parcial da Cantareira Transmissora de Energia S/A. 
Assim como, o Requerimento com nº de Processo 48500.004578/2018-68, relativo 
à execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão com a ANEEL, 
encontrando-se em fase de instrução para julgamento em Reunião Pública de Dire-
toria da ANEEL. Cabendo ressaltar que a MSG interpôs recurso junto à ANEEL refe-
rente à exclusão de responsabilidade quanto ao atraso na energização do empreen-
dimento conforme Processo nº 48500.004578/2018-68. A Cia. possui plano de
captação de recursos através de emissão de debêntures no valor de R$ 210.000.000,00 
no primeiro semestre de 2019. 1.1 Da Concessão: A Mata de Santa Genebra Trans-
missão S.A. arrematou o Lote A do leilão nº. 07/2013 ANEEL realizado em novembro 
de 2013. O escopo desse leilão foi composto pelas seguintes instalações nos estados 
de São Paulo e Paraná: (a) LT 500kV Itatiba - Bateias, 399 km; (b) LT 500kV Arara-
quara 2 - Itatiba, 207 km; (c) LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 241 km; (d) SE 
Santa Bárbara D’Oeste 440 kV, Compensador Estático (-300, +300) Mvar; (e) SE
Itatiba 500 kV, Compensador Estático (-300,+300) Mvar; e (f) SE 500/440 kV Fernão 
Dias (9+1R) X 400 MVA. O Aviso de Homologação e Adjudicação do Leilão Nº
7/2013-ANEEL, foi publicado no Diário Oficial da União em 24/03/2013. O Contrato 
de Concessão nº 01/2014 foi assinado em 14/05/2014 com a ANEEL, pelo prazo de 
30 anos, prevê a entrada em operação comercial em 42 meses após a sua celebração, 
com exceção dos 2º e 3º bancos de autotransformadores da SE Fernão Dias, cujo 
prazo é de 48 meses. Desde o enquadramento do Projeto da MSG junto ao BNDES 
em outubro de 2015, a SPE aguardou mais de 2 anos até receber o 1º desembolso 
referente a este Financiamento. Tal mora fez com que de meados do ano de 2017 até 
o 2º trimestre de 2018 as obras tivessem que ser praticamente paralisadas. Esta
paralisação fez com que a SPE não conseguisse cumprir com as datas contratuais 
de energização. 1.2 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura - REIDI, junto às Autoridades Governamentais competentes. A
Cia., por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de energia, 
obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura - REIDI (instituído pela Lei nº 11.488/2007) junto as Autoridades
Governamentais competentes, que concede o benefício fiscal da suspensão da 
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS (mercado interno e importação) na aquisição de bens ou materiais 
de construção de obras de infraestrutura que serão convertidas ao custo dos bens da 
concessão, a alíquota zero. 2. Base de preparação e apresentação: As demons-
trações financeiras da Cia. foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei 
das Sociedades por Ações e com outras normas emitidas pela ANEEL, especifica-
mente para as concessionárias do setor elétrico brasileiro, quando estas não são
conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As
Demonstrações Financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base 
de valor, exceto para os instrumentos financeiros que são mensurados ao valor justo. 
A preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração faça julga-
mentos e adotem estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-
tábeis, conforme detalhado na nota 3.12. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Desta forma, a 
Administração revisa suas estimativas anualmente. As demonstrações financeiras 
da Cia. para o exercício findo em 31/12/2018, foram autorizadas pela Diretoria da 
empresa em 25/03/2019. 2.1 Moeda funcional e de apresentação: Estas demons-
trações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcio-
nal da Cia.. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais (R$) foram
arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.
Práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Cia. estão des-
critas a seguir: 3.1 Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado
em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. 3.2 Receita 
Operacional: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Cia. e quando possa ser mensurada de forma
confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos sobre vendas. 3.3 Receita
de Construção: Reconhecimento de receita de construção, conforme IFRS 15,
tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera 
a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a
margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou nega-
tivas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento 
que incorridas. A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção 
(e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações pos-
teriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de finan-
ciamento. 3.4 Receita de juros: A receita de juros é reconhecida quando for provável
que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para o Grupo e o valor da receita 
possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo
método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do
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principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente 
os recebimentos de caixa futuros estimados durante a concessão em relação ao 
valor contábil líquido inicial deste ativo. 3.5 Instrumentos financeiros: Os instrumen-
tos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a Cia. se torna parte das 
disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são 
inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos 
e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, 
onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensura-
ção subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabele-
cidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. a) Ativos finan-
ceiros: Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Cia. são: caixa e 
equivalentes de caixa e ativo financeiro da concessão. b) Passivos financeiros: Os 
principais passivos financeiros reconhecidos pela Cia. são referentes à emissão de 
debêntures, empréstimos de longo prazo com o BNDES e demais contas a pagar. 
Estes passivos financeiros não são usualmente negociados antes do vencimento. 
Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da 
taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando 
aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Desreconhecimento 
(baixa) dos ativos e passivos financeiros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros seme-
lhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem. 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou 
expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada 
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a dife-
rença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do re-
sultado. 3.6 Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para in-
vestimento ou outros fins. A Cia. considera equivalentes de caixa as aplicações finan-
ceiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investi-
mento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimen-
to de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data de contratação. 
3.7 Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.8 Tributação: A receita será 
recebida pela prestação de serviço de transmissão e estará sujeita aos seguintes 
impostos, taxas e contribuições: • Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) às alíquotas de 7,6% e 1,65%; 
• Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixada pelos 
Despachos emitidos no início de cada ano pela ANEEL. Esses encargos são apre-
sentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão na demons-
tração do resultado. A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a 
contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável na alí-
quota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem
R$ 240.000 no período de 12 meses, enquanto que contribuição social é calculada à 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência,
portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apu-
ração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. As 
antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 3.9 Ativo

de contrato de concessão: Ativo de contrato é um direito da Cia. à contraprestação 
em troca de bens ou serviços que a entidade transferiu ao cliente. Se a Cia. concluir 
o desempenho por meio da transferência de bens ou serviços ao cliente antes que o 
cliente pague a contraprestação, ou antes, que o pagamento seja devido, a Cia. deve 
apresentar o contrato como ativo de contrato, excluindo quaisquer valores apresen-
tados como recebível. A Cia. deve avaliar um ativo de contrato quanto à redução ao 
valor recuperável de acordo com o CPC 48. A redução ao valor recuperável de ativo 
de contrato deve ser mensurada, apresentada e divulgada da mesma forma que um 
ativo financeiro que esteja dentro do alcance do CPC 48.  3.10 Ajuste a valor pre-
sente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de
curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e 
a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses 
ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade 
com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realo-
cados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utiliza-
ção do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 
3.11 Distribuição de dividendos: A política de reconhecimento contábil de dividen-
dos está em consonância com as normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais 
determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamen-
tados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. O
estatuto social da Cia. prevê que, do lucro líquido do exercício serão aplicados, antes 
de qualquer outra destinação, 5% na constituição de Reserva Legal, que não exce-
derá a 20% do capital social. Em seguida, ainda do lucro líquido serão destacados, 
caso necessário, os valores destinados à formação de Reservas para Contingências 
e a de Lucros a Realizar, consoante o disposto no art. 202, incisos I, II e III da Lei
6.404/76. Do saldo remanescente do lucro líquido do exercício será distribuído aos 
acionistas dividendos não inferiores a 25%. Adicionalmente, de acordo com o esta-
tuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros 
sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, que deverão estar respaldados 
em resultados revisados por empresa independente, contendo projeção dos fluxos 
de caixa que demonstrem a viabilidade da proposta. Desse modo, no encerramento 
do exercício social e após as devidas destinações legais a Cia. registra a provisão 
equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exer-
cício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obriga-
tório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimônio líquido. 
3.12 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamen-
tos - A preparação das demonstrações financeiras da Cia. requer que a Administra-
ção faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de
passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Estimativas e 
premissas - As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos 
ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - Uma perda por redução
ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora 
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas 
é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares 
ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do 
valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de re-
organização com as quais a Cia. ainda não tenha se comprometido ou investimentos 
futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa 
objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no méto-
do de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros es-
perados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Impostos - A
Cia. constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequ-
ências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em 
que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tribu-
tários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças 
de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das 
condições vigentes no respectivo domicílio da Cia.. Julgamento significativo da Ad-
ministração da Cia. é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futu-
ros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. Outras provisões-  
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Cia. possui uma
obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado e é prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.13
Compromissos com o meio ambiente: Medidas compensatórias - O valor da
compensação ambiental da Cia. ainda não foi oficialmente definido pelos Órgãos
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Ambientais pertinentes, tendo em vista o disposto na Lei 9.985/00 e no Decreto 
6.848/09. 3.14 Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento 
contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.15 Normas e interpretações novas e revi-
sadas: 3.15.1. Aplicação das normas novas e revisadas, a partir de 01/01/2018, que 
não tiveram efeito ou não tiveram efeito material sobre os montantes divulgados no 
período atual e em períodos anteriores: CPC 48 - Instrumentos Financeiros - A Cia. 
interpreta o ativo financeiro relativo as contas a receber da concessão, como mensu-
rável ao custo amortizado de acordo do o CPC 48 , pois pretende manter estes ativos 
até seu vencimento para receber os fluxos de caixa contratuais, que consistem nos 
pagamentos de principal e juros sobre o valor em aberto. Não foram identificados 
outros impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Cia.. 3.15.2. 
Norma emitida, mas ainda não vigente, até a data de emissão das informações da 
Cia.: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) foi 
emitido em dezembro de 2017 e substitui o CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2) estabelece 
os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de 
arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 
sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arren-
damentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de re-
conhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por 
exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com 
prazo de arrendamento de 12 meses ou menos). Na data de início de um contrato de 
arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de 
arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o di-
reito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o 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 (por exemplo, uma mudan-
ça no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrenda-
mento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais 
pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso. 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 arrendamento: operacionais e finan-
ceiros. O CPC 06 (R2) também exige que os arrendatários e os arrendadores façam 
divulgações mais abrangentes do que as previstas na CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2) 
entra em vigor para períodos anuais iniciados em 01/01/2019. O arrendatário pode 
optar pela adoção da norma utilizando a retrospectiva completa ou uma abordagem 
modificada da retrospectiva. As provisões transitórias da norma permitem determi-
nadas isenções. Em 2019, a Cia. planeja avaliar o efeito potencial da CPC 06 (R2) 
nas suas demonstrações financeiras. A Cia. não espera impacto relevante decorren-
te da adoção de tal pronunciamento. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de 
Tributos sobre o Lucro (com efeito a partir de 01/01/2019). Em dezembro de 2018 
foi emitido o ICPC 22, em correlação à norma IFRIC 23, que procura esclarecer como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 - Tributos sobre o 
lucro quando há incerteza sobre posições fiscais que ainda não foram aceitas pelas 
autoridades tributárias. A Interpretação determina que é necessário avaliar se é 
provável que a autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal escolhido pela entidade: 
(i) se sim, a mesma deverá reconhecer o valor nas demonstrações financeiras, con-
forme apuração fiscal, e considerar a divulgação de informações adicionais sobre a 
incerteza do tratamento fiscal escolhido; (ii) se não, a entidade deverá reconhecer um 
valor diferente em suas demonstrações financeiras em relação à apuração fiscal de 
forma a refletir a incerteza do tratamento fiscal escolhido. Para as posições fiscais 
sobre as quais há incerteza no seu tratamento e que ainda não foram aceitas pelas 
autoridades tributárias, a Cia. usualmente consulta assessores jurídicos externos a 
fim de avaliar se a posição adotada é a mais adequada e, por essa razão, a Adminis-
tração da Cia. entende que esta interpretação não gerará efeitos relevantes nas de-
monstrações financeiras. Revisão de Pronunciamentos Técnicos do CPC nº 13/18
(com efeito a partir de 01/01/2019) - O documento estabelece alterações a Interpre-
tações e Pronunciamentos Técnicos, principalmente, em relação a: (i) Alterações em
diversos CPC’s em função da edição do CPC 06 (R2); (ii) Alterações em participações
de longo prazo em coligada, controlada e empreendimento controlado em conjunto;
(iii) Modificações no CPC 33 (R1) em decorrência de alteração, redução ou liquidação
de planos de benefícios a empregados; e (iv) Alterações anuais procedidas pelo IASB 
do Ciclo de Melhorias 2015 - 2017. A Administração da Cia. acredita que esta revisão 
não gerará efeitos relevantes nos montantes reportados nas demonstrações finan-
ceiras. 3.16 Adoção de novas normas e interpretações: CPC 47/ IFRS 15 - Recei-
ta de contratos com clientes - O CPC 47/IFRS 15 estabelece um novo conceito 
para o reconhecimento de receita, substituindo a CPC 30/IAS 18 Receita, a IAS 11 
Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Cia. adotou o CPC 47/
IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 
01/01/2018. A Cia. aplica um modelo de cinco etapas, sendo elas, identificação do 
contrato, identificação das obrigações de desempenho, determinação do preço da 
transação, alocação do preço de transação e reconhecimento da receita, para deter-
minar quando reconhecer a receita, e por qual valor. O modelo especifica que a re-
ceita deve ser reconhecida quando (ou conforme) uma entidade transfere o controle 
de bens ou serviços para os clientes, pelo valor que a entidade espera ter direito a 
receber. Dependendo se determinados critérios são cumpridos, a receita é reconhe-
cida: • Com o passar do tempo, de uma forma a refletir o desempenho da entidade da 
melhor maneira possível; ou • Em um determinado momento, quando o controle do 
bem ou serviço é transferido para o cliente. A norma determina que a Cia. só pode 
contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que rece-
berá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão 
transferidos. Receita relacionada aos ativos de transmissão de energia elétrica 
- Diante das mudanças ocorridas referentes à nova norma de Receitas IFRS 15/CPC
47 surgiu a necessidade de revisitar o tratamento adotado referente à receita advinda 
dos contratos de concessão referentes a transmissão de energia elétrica. Antes da 
adoção do IFRS 15/CPC 47, a Cia. contabilizava receita de operação e manutenção, 
receita de construção e atualização da taxa de retorno-transmissão como itens sepa-
rados dentro das receitas agrupadas da RAP e alocava a contraprestação para cada 
modalidade de receita utilizando a abordagem de valor justo relativo. De acordo com 
o IFRS 15/CPC 47, a Cia. avaliou que havia duas obrigações de performance nos 
contratos de concessão de transmissão de energia elétrica sendo elas a construção 
da infraestrutura necessária para as linhas de transmissão e a operação e manuten-
ção da disponibilidade da mesma. Sendo assim a Cia. realizou uma realocação do 
preço das transações com base nos novos valores de receita de transmissão calcu-
lados de acordo com o IFRS 15/CPC 47. De acordo com o IFRS 15/CPC 47, qualquer 
contraprestação ganha que seja condicional deve ser reconhecida como ativo de
contrato. Portanto, após a adoção do IFRS 15/CPC 47, a Cia. desreconheceu seus 
ativos financeiros de transmissão circulantes e não circulantes e novos ativos de 
contrato foram reconhecidos no montante de R$ 1.468.060. A diferença entre esses 
saldos teve sua contrapartida registrada reduzindo os lucros acumulados no montan-
te de R$ 72.301, em 01/01/2018. Esta mudança impactou também no saldo de im-
posto de renda e contribuição social diferidos, aumentando os lucros acumulados no 
montante de R$ 24.534, gerando uma redução liquida no patrimônio líquido de R$ 
47.767. Um ativo de contrato é o direito à contraprestação em troca de bens ou ser-
viços transferidos ao cliente. Se a Cia. desempenhar suas atividades transferindo
bens ou serviços ao cliente antes que este pague a contraprestação ou antes que o 
pagamento seja devido, é reconhecido um ativo de contrato pela contraprestação
adquirida, que é condicional. 3.17 Reapresentação do exercício anterior: A Cia.
está reapresentando o Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa e re-
ceita líquida relativas a 31/12/2017, originalmente autorizadas em 18/01/2018 devido 
ao reconhecimento do PIS e Cofins diferidos sobre o ativo de concessão.

31/12/2017
Balanço Patrimonial Ativo Circulante Publicado Ajustes Reapresentado
Ativos da concessão  -  15.446  15.446 
Total do ativo circulante  -  15.446  15.446 
Não Circulante: Ativos da concessão  1.540.361  131.991  1.672.352 
Total do ativo não circulante  1.540.361  131.991  1.672.352 
Total do Ativo  1.540.361  147.437  1.687.798 
Passivo e Patrimônio Liquido 31/12/2017
Não Circulante: Tributos diferidos  88.622  147.437  236.059 
Total do passivo não circulante  88.622  147.437  236.059 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  88.622  147.437  236.059 
Reapresentação refere-se ao reconhecimento de PIS e COFINS ativo sobre a 
base do ativo de concessão e passivo diferido calculado sobre a receita de cons-
trução e remuneração do ativo de concessão sob a alíquota de 9,25%.
Receita liquida 31/12/2017
Receita Bruta Publicado Ajustes Reapresentado
Receita de Construção (a) 425.715 41.823 467.538
Rendimento sobre ativo financeiro 162.407 11.894 174.301
(-) Tributos sobre a receita
 PIS e COFINS diferidos - (53.717) (53.717)
Receita operacional liquida 588.122 - 588.122
Demonstração do Fluxo de caixa 31/12/2017
Ajustes de itens que não causaram 
impacto no caixa Publicado Ajustes Reapresentado
Rendimentos sobre ativo de concessão  (162.407) (11.894)  (174.301)

 (162.407) (11.894) (174.301)
Ativos de Concessão  (425.717)  11.894 (413.823)
Caixa Liquido consumido pelas 
atividades de investimento  (425.717)  11.894 (413.823)
4. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e Bancos conta movimento 94 5 
Aplicações financeiras - BB CP Corp. 10Milh (a) 5.675 96.114
Aplicações automáticas Itaú (b) - 85
Aplicações financeiras - ABC CDB (b) - 40
Aplicações financeiras - CEF CDB (c) 13.861 -
(-) Cheques a compensar (62) -

19.568 96.244
(a) Os investimentos no Banco do Brasil são realizados através do Fundo RF CP
10 Milhões, caracterizado como baixo risco, taxa de administração de 0,2% a.a. e

rentabilidade acumulada de janeiro a dezembro de 2018 foi de 6,02 % (equivalente 
a 96,49 % do CDI). (b) As aplicações automáticas no Banco Itaú e no Banco ABC 
possuem rendimentos diários. (c) Os investimentos na CEF - Caixa FIC Top Renda 
Fixa referenciado DI Longo Prazo, caracterizado como baixo risco, taxa de adminis-
tração de 0,15 % a.a. e rentabilidade acumulada de janeiro a dezembro de 2018 foi 
de 6,29% (equivalente a 97,89 % do CDI). 5. Impostos a recuperar:  Do saldo de R$ 
10.514 (R$11.033, em 31 de dezembro de 2017), R$ 9.674 referem-se ao imposto 
de renda retido sobre os resgates de aplicações financeiras e de depósitos judiciais 
e R$ 840 referem-se a impostos recolhidos indevidamente, adicionado à correção 
monetária com base na taxa Selic vigente no mês. Este saldo pode ser compensado 
com tributos federais apurados antes e durante o período de operação da Cia.. 6. Ativo 
de concessão: O CPC emitiu em 2009 com alterações posteriores, a Interpretação 
Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. Esta interpretação foi aprovada pela 
Deliberação CVM nº 677/11. A ICPC 01 (R1) é aplicável aos contratos de concessão 
público-privado nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços prestados, 
com qual infraestrutura, a que preço e para quem deve ser prestado o serviço e, além 
disso, detém a titularidade dessa infraestrutura. Desta forma, esta interpretação é 
aplicável ao Contrato de Concessão da Cia.. De acordo com a ICPC 01 (R1), os ativos 
da infraestrutura enquadrados nesta interpretação não podem ser reconhecidos como 
ativo imobilizado uma vez que se considera que o concessionário não controla os 
ativos subjacentes, sendo reconhecidos de acordo com um dos modelos contábeis 
previstos na interpretação, dependendo do tipo de compromisso de remuneração do 
concessionário assumido junto ao concedente, que são o modelo do ativo financeiro, 
do ativo intangível e o bifurcado. • Modelo do ativo financeiro - Este modelo é aplicável 
quando o concessionário tem o direito incondicional de receber determinadas quantias 
monetárias independentemente do nível de utilização da infraestrutura da concessão. 
• Modelo do ativo intangível - Este modelo é aplicável quando o concessionário, no 
âmbito da concessão, é remunerado em função do grau de utilização da infraestrutura 
pelos usuários por meio da prestação de serviço. • Modelo bifurcado - Este modelo 
aplica-se quando a concessão inclui, simultaneamente, compromissos de remune-
ração garantidos pelo concedente e compromissos de remuneração dependentes 
do nível de utilização das infraestruturas da concessão, cobrados dos usuários. A
Cia. é remunerada por meio: (i) da RAP, instituída pelo Poder Concedente e cobrada 
dos usuários da Rede Básica, que é composta por uma parcela que remunera o ativo 
financeiro constituído (investimento realizado nas construções das instalações de 
transmissão) e por uma parcela que remunera a operação e a manutenção da rede 
de transmissão; e (ii) eventual valor residual da infraestrutura ao final do contrato 
de concessão. Assim, como a remuneração independe do nível de utilização da
infraestrutura, a Cia. se enquadra no modelo do ativo financeiro. O modelo de ativo 
financeiro estabelece que a receita do contrato de concessão seja reconhecida de 
acordo com os critérios do CPC 47, os quais encontram-se discriminados na nota
3.16. Os ativos contratuais incluem os valores a receber referentes aos serviços de 
implementação da infraestrutura e da receita de remuneração dos ativos de concessão, 
sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros, com 
base na taxa média de financiamento do projeto vigente quando da formalização do 
contrato de concessão, conforme CPC 47. No advento do termo final do contrato de 
concessão, todos os bens e instalações vinculados passarão a integrar o Patrimônio 
da União. Conforme requerido pelo CPC 48 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma 
análise criteriosa do saldo dos Ativos da Concessão e, de acordo com a abordagem 
simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda Estimada com Créditos 
de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais perdas na realização desses 
ativos. A Cia. considera que não está exposta a um elevado risco de crédito. Os saldos 
em 31/12/2018 e 2017 estão compostos abaixo:
Ativo não circulante 31/12/2018 31/12/2017
Ativo de Concessão - Amortizável 171.754 15.446
Ativo não circulante: Ativo de Concessão - Amortizável 1.952.322 1.668.711

Ativo de Concessão - Indenizável 56.763 3.641
A movimentação está composta da seguinte forma:  Ativo de Concessão 
Saldos em 31/12/2017 (Reapresentado)  1.687.798 
Mudança pratica contábil em 01.01.2018 (a) (72.301) 
Saldos em 01/01/2018 Após mudança de prática  1.615.497 
Adição  443.315 
Atualização  211.119 
Revisão de premissas (b) (89.092) 
Saldo em 31/12/2018  2.180.839 
(a) Ajustes retroativos a 2017 conforme adoção do IFRS 15/CPC 47 referente ao ativo 
de contrato, tendo como contrapartida o patrimônio líquido. (b) Ajustes dos saldos
de 2017 conforme novas projeções de investimento e entrada em operação das
linhas de transmissão, tendo como contrapartida o resultado do exercício de 2018. 7.
Tributos diferidos: Imposto de renda e contribuição social - Os impostos sobre
a renda diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos
de imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados com base nas
leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A administração
avalia, periodicamente, às posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos 
sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável 
dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base 
nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O Imposto de renda 
diferido foi apurado sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferenças temporais pela 
alíquota de 15%, considerando o adicional de 10% para os lucros que excederem 
R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais) no período de 12 meses, enquanto que 
a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas
diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. A constituição do 
ativo fiscal diferido está baseada em estudo técnico quanto à expectativa de realização 
de créditos tributários gerados, pelo diferimento do Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o prejuízo fiscal. PIS e COFINS: Refere-se a PIS e COFINS diferidos
reconhecidos sobre a receita de construção e remuneração do ativo de concessão 
sob a alíquota de 9,25%.

 Ativo não circulante  Passivo não circulante 
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado)
PIS e COFINS  -  -  198.188  147.437 
IRPJ e CSLL  153.550  73.829  141.124  88.622 
Total  153.550  73.829  339.312  236.059 
A demonstração dos tributos e contribuições diferidos é a seguinte: I. R. e CSLL
Ativo Diferido Base (Prejuízo Fiscal) IR 25% CSLL 9% Total
Saldo em 31/12/2017  217.000  54.298  19.531  73.829 
Adições 188.129 47.056 16.931 63.987
Reflexo mudança de 
prática IFRS 15 46.346 11.563 4.171 15.734
Saldo em 31/12/2018 451.475 112.917 40.633 153.550

Passivo Diferido

Base (Remuneração 
do ativo financeiro/

contrato) IR 25% CSLL 9% Total
Saldo em 31/12/2017 (260.789) (65.150) (23.472) (88.622) 
Adições (180.374) (45.069) (16.233) (61.302)
Reflexo mudança de 
prática IFRS 15 25.956 6.464 2.336 8.800
Saldo em 31/12/2018 (415.207) (103.755) (37.369) (141.124)
Saldo líquido 31/12/2017 (43.789) (10.852)  (3.941) (14.793)
Saldo líquido 31/12/2018 36.268 9.162 3.264 12.426
Impacto PL 18.027 6.507 24.534
Impacto DRE 1.987 698 2.685
8. Fornecedores: O saldo de fornecedores está composto como se segue:

31/12/2018 31/12/2017
Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. - 274
Avalicon Engenharia Ltda. 214 90
ETE Construções e Montagens Elétricas Ltda. 2.576 1.674
Alstom Grid Solutions Ltda. 801 475
Nexans Brasil S.A. 5.597 -
Elecnor do Brasil Ltda. 33.483 -
Bureau Veritas do Brasil Soc. Class. E Cert. Ltda. - 1.928
Tabocas Participações. 18.914 -
Cobra Brasil Serv., Comunicação e Energia S.A. 22.261 -
Dossel Ambiental - Consultoria E Projetos. 556 -
Fornecedores Diversos. 437 486
Fornecedores a pagar 84.839 4.927
9. Partes relacionadas: A Cia. tem operações de contratos de prestação de serviços
de Operação e Manutenção e de compartilhamento de custos com a acionista Copel 
Geração e Transmissão de Energia S.A. Os saldos a pagar em 31/12/2018 e 2017
eram os seguintes:
Contas a pagar Operação 31/12/2018 31/12/2017

Copel Geração e Transmissão de Energia S.A
Serviços
de O&M 65 -

65 -
Resultado e imobilizado Operação 31/12/2018 31/12/2017

Copel Geração e Transmissão de Energia S. A
Serviços 
de O&M (533) -

Copel Geração e Transmissão de Energia S. A
Comp., de 

Custos (939) (2.107)
(1.472) (2.107)

Pessoal chave da administração. O pessoal-chave da Administração é formado 
pela presidência, diretorias, conselho fiscal e administrativo, e sua remuneração até 
dezembro de 2018 foi de R$ 2.172 (R$ 2.326 em dezembro de 2017). 10. Emprés-
timos e financiamentos: Em 30 de novembro de 2017, a Cia. assinou com o BN-
DES o contrato de financiamento de longo prazo, Nº 17.2.0371-1, de acordo com a 
DEC.DIR 581/2017, no valor total de R$ 1,018 bilhão, pelo prazo de 16 anos, com o 
primeiro pagamento em julho de 2019 e último pagamento em junho de 2033, tota-
lizando 168 parcelas mensais e consecutivas de pagamentos nas linhas FINEM e 
FINAME. Este financiamento está estruturado de acordo com as seguintes carac-
terísticas adicionais: Subcrédito A => R$ 935,2 Milhões ao custo de TJLP + 2,28% 
a.a.; Subcrédito B => R$ 83,3 Milhões ao custo de TJLP + 1,88% a.a.; Garantias 
=> Penhor de ações, cessão de direitos creditórios emergentes da concessão, aval 
corporativo de COPEL Geração e Transmissão (50,1%) e Furnas Centrais Elétri-
cas (49,9%), além de fiança bancária apresentada por Furnas. A dinâmica dos 
desembolsos referentes a este financiamento pressupõe liberações à medida que 

a SPE comprove gastos junto ao BNDES. A primeira destas liberações ocorreu em 
20/12/2017, no valor bruto de R$ 705 milhões, a segunda em 23/03/2018, no valor 
bruto de R$ 105 milhões, e a terceira em 26/07/2018, no valor bruto de R$ 100 mi-
lhões. A Cia. estima que o saldo contratual seja desembolsado durante o 1º trimes-
tre de 2019, mediante novas comprovações de despesas enviadas ao BNDES. 
Este financiamento se adequa às necessidades da Cia. no que tange não somente 
à continuidade das obras, que visam à implantação do empreendimento, como 
também à preservação dos seus índices econômico-financeiros refletidos em suas 
demonstrações financeiras. Durante o prazo de vigência do financiamento, a Cia. 
deverá manter o índice de cobertura do serviço da dívida equivalente a, no mí-
nimo, 1,20 versus a sua geração de caixa. O saldo atualizado, em 31/12/2018, 
é de R$ 968.614 (703.897 em 31/12/2017), líquido de custos de transação.
Composição 31/12/2018 31/12/2017
BNDES Obras Civis - Principal 826.722 621.722
BNDES Máquinas e Equipamentos - Principal 83.278 83.278
BNDES Obras Civis - Encargos 69.996 1.692
BNDES Máquinas e Equipamentos - Encargos 7.563 261
BNDES - Custo de captação (18.945) (3.056)

968.614 703.897
Circulante 33.964 -
Não circulante 934.650 703.897
A movimentação do empréstimo ocorreu da seguinte forma:
Circulante: 31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do exercício - -
Amortização do custo de captação do empréstimo 1.189
Transferências do não circulante - principal 32.500  - 
Transferências do não circulante - encargos 2.770  - 
Transferências do não circulante - Custo de captação (2.495)  - 
Saldo no final do exercício 33.964  - 
Não circulante: Saldo no início do exercício  703.897 - 
Aportes  205.000  705.000 
Transferências do não circulante - principal (32.500)  - 
Encargos  75.606  1.953 
Transferências do não circulante - encargos (2.770)  - 
Custo de captação do empréstimo (17.078) (3.056) 
Transferências do não circulante - Custo de captação 2.495  - 
Saldo no final do exercício 934.650  703.897 
Saldo final 968.614 703.897
11. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31/12/2018, o capital social subscrito
da Cia. está composto conforme abaixo: 

31.12.2018 31.12.2017
Valor 
R$

Qtde de 
Ações ON %

Valor 
R$

Qtde. de 
Ações ON %

Copel GeT S.A. 496.992 496.992.000 50,10% 448.896 448.896.000 50,10%
Furnas C. Elétricas 
S.A. 495.008 495.008.000 49,90% 447.104 447.104.000 49,90%
Total 992.000 992.000.000 100,00% 896.000 896.000.000 100,00%
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do
exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. c)
Dividendos mínimos obrigatórios: Aos acionistas é garantido estatutariamente
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para
reserva legal, calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. Em 31/08/2018 a 
distribuição de lucros de dezembro de 2017 foi revertida para a reserva de lucros por 
incompatibilidade com a situação financeira da empresa, postergando a distribuição. 
d) Reserva de retenção de lucros: Foram constituídas reservas para atender as
necessidades de investimentos e manutenção do capital de giro da Cia. mediante a 
destinação de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais 
e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por orçamento de 
capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. 
12. Receita operacional líquida 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta (Reapresentado)
Receita de Construção 443.315 467.538
Rendimento sobre ativo financeiro 211.119 174.301
(-) Revisão de premissas (nota 6) (89.092) -
(-) Tributos sobre a receita
 PIS e COFINS diferidos (50.751) (53.717)
Receita operacional liquida 514.591 588.122
13. Custo de construção 31/12/2018 31/12/2017
Edificações e obras civis  (317.271)  (222.290)
Máquinas e equipamentos  (18.827)  (93.718)
Indenizações nas servidões  (85.101)  (40.154)
A ratear  (18.081)  (68.393)
Outros  (2.295) (1.160) 
Total  (441.575)  (425.715)
14. Resultado financeiro 31/12/2018 31/12/2018
Receitas Financeiras: Receitas aplicações
financeiras 4.784 3.464
Outras receitas financeiras 327 1.229
(-) Tributos sobre receitas financeiras: Pis (32) (28)
(-) Tributos sobre receitas financeiras: Cofins (202) (175)
Total de receitas financeiras 4.877 4.490
Juros sobre empréstimos (75.606) (72.117)
Custo de captação do empréstimo (1.189)
Despesas de debêntures (a) (710) (12.667)
IOF (82) (14.025)
(-) Reversão do IOF (b) 13.232 -
Outras despesas financeiras (29) (194)
Total de despesas financeiras (64.384) (99.003)
Resultado financeiro (59.507) (94.513)
(a) despesas com comissão de anuência para emissão de debêntures. (b) Montante
referente ao IOF sobre empréstimos registrado em despesas financeiras em 2017 
e reclassificado para o passivo em 2018, onde será amortizado conforme prazo de 
vigência do contrato com o BNDES. 15. Gestão de risco: As operações financeiras 
da Cia. são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia 
conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela 
diretoria e acionistas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o 
negócio da Cia. são: Riscos de mercado: A utilização de instrumentos financeiros tem 
como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição de preços e 
moedas. A Cia. não pactuou contratos de derivativos para fazer hedge contra esses 
riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia 
a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limites de 
posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Cia. também 
não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. 
Riscos ambientais: As atividades do setor de energia podem causar significativos 
impactos negativos e danos ao meio ambiente. A legislação impõe àquele que direta 
ou indiretamente, causar degradação ambiental, o dever de reparar ou indenizar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da 
existência de culpa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações 
ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou redirecionar investimentos em outras 
áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e 
o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem 
observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo o 
foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio.16. Instrumentos financeiros: 
Avaliação dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros constantes
do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, financiamentos e emprésti-
mos, apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para 
determinação do valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e
metodologias de avaliação apropriadas para cada situação.
Em 31/12/2018, a classificação dos ativos financeiros por categoria é a seguinte:

Ativos Financeiros

Custo 
amorti-

zado
A valor justo por 

meio do resultado
31/12/18  

Total
31/12/17  

Total
(Reapresentado)

Caixa e equiv. de caixa - 19.568 19.568 96.244
Impostos a recuperar 10.514 - 10.514 11.033
Despesas pagas 
antecipadamente 224 - 224 140
Impostos diferidos 153.550 - 153.550 73.829
Ativos de Concessão 2.180.839 - 2.180.839 1.687.798

2.345.127 19.568 2.364.695 1.869.044
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois 
têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela 
prov. para redução ao valor recuperável.

31/12/2018 31/12/2017

Passivos Financeiros Exigibilidades
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Fornecedores 84.839 - 84.839 4.927
Partes relacionadas 65 - 65 -
Salários e encargos 652 - 652 470
Obrigações fiscais 5.002 - 5.002 709
Empréstimos e 
financiamentos 968.614 - 968.614 703.897
Impostos diferidos 339.312 - 339.312 236.059

1.398.484 - 1.398.484 946.062
Os valores justos das exigibilidades não diferem dos saldos contábeis, sen-
do os valores ajustados pela provisão de encargos. 17. Eventos Subse-
quentes: Em 30/01/2019, a MSG recebeu por parte dos acionistas aporte 
de R$ 80 milhões, divididos da seguinte forma: R$ 40.080.000,00 por parte 
da acionista COPEL GeT e R$ 39.920.000,00 por parte da acionista Furnas. 
Após este aporte o Capital Social Autorizado e Integralizado da SPE pas-
sou a ser de R$ 1.072 milhões. Além disso ao final de fevereiro de 2019 a li-
nha de transmissão Santa Barbara do Oeste entrou em operação comercial.

Diretor Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani; Diretor Financeiro: 
Eduardo Henrique Garcia. Contadora: Maria Inês Dressler – CRC/RS 049754/T-2

Os membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., 
abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, proce-
deram ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Ad-

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ministração referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, e, com base em 
análises efetuadas e esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, 
considerando, ainda, o Relatório dos Auditores PricewaterhouseCoopers Audito-
res Independentes – emitido em 25/03/2019 sem ressalvas, concluíram que os 

documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequada-
mente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encami-
nhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Rio de Janeiro, 
01/04/2019. Arion Rolim Pereira, Claudio Rocha Bueno, Fabio Ribeiro Pizzo.
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CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas  Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mata de Santa Genebra 
Transmissão S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mata de Santa Genebra Trans-
missão S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores corres-
pondentes ao exercício anterior - O exame das demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, preparadas originalmente antes dos
ajustes descritos na Nota 3.17, foi conduzido sob a responsabilidade de outros
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 24 de
janeiro de 2018, sem ressalvas. Como parte de nosso exame das demonstrações 
financeiras de 2018, examinamos também os ajustes descritos na Nota 3.17 que
foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras de 2017, apresenta-
das para fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e
foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou

aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos opinião 
ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2017 
tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras - A administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

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

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.
PricewaterhouseCoopers Patricio Marques Roche
Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1RJ081115/O-4
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

12 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de março/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro 
e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar 
na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive 
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços 
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito 
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o 
Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos 
Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-
70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e 
empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do 
PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar 
na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA 
OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela 
tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário 
de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior 
a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-
se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na 
venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato 
de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, 
ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou 
gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações 
que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa 
física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a 
funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que 
receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis 
ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou 
divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram 
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º 
da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas 
e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou 
o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona 
Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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1. Contexto operacional. A COPISEC Securitizadora de Créditos Financeiros 
S.A., constituída em 02/02/18, com sede localizada na Av. José Luiz Ferraz,
400, bl. 01/2111, parte “a”, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-587, Rio de 
Janeiro/RJ, registrada na JUCERJA “JUCERJA” sob o Nire nº 333.0032644-8, 
tem como objeto social: i. A participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar socie-
dades nacionais ou estrangeiras; ii. A aquisição e securitização de créditos; 
iii. Emissão e colocação de títulos de créditos, valores mobiliários ou ação
compatível com suas atividades; iv. Estruturação ou a realização de negócios
e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de cré-
ditos; v. Realização de operação de hedge em mercados derivativos visando
a cobertura de riscos na sua carteira de ativos e passivos; vi. A consultoria
de investimentos para fundos de investimentos que tenham como objetivo a
aquisição de créditos. 2. Base de preparação das demonstrações fi nan-
ceiras. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações fi nanceiras da
Cia. foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei
das S.A. e normas e procedimentos contábeis emitidos pela CVM - e Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que estão em conformidade com as
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB. As demonstrações fi nanceiras de 31/12/18 foram
autorizadas para emissão pela Diretoria da Cia. em 26/03/19. 2.2. Moeda
funcional e moeda de apresentação. As demonstrações fi nanceiras estão
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. 2.3. Novas normas
e interpretações efetivas a partir de 01/01/18. Uma série de novas normas
passaram a vigorar a partir de 1º/01/18. A Cia. não adotou de forma antecipa-
da essas alterações na preparação das demonstrações fi nanceiras do exer-
cício de 2017. I. CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros. O CPC 48/IFRS
9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos fi nanceiros,
passivos fi nanceiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não
fi nanceiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração. A Cia. avaliou e não identifi cou efeito inicial
na aplicação da norma. (i) Classifi cação e mensuração de ativos fi nanceiros
e passivos fi nanceiros O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de
classifi cação para ativos fi nanceiros: mensurados ao custo amortizado, VJO-
RA e VJR. A classifi cação de ativos fi nanceiros de acordo com o CPC 48/IFRS
9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo fi nanceiro é
gerenciado e em suas características de fl uxos de caixa contratuais. O CPC
48/IFRS 9 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos 
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De
acordo com o IFRS 9, os derivativos embutidos em que o contrato principal é
um ativo fi nanceiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso,
o instrumento fi nanceiro híbrido é avaliado para classifi cação como um todo.
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC
38/IAS 39 para a classifi cação e mensuração de passivos fi nanceiros. II. CPC
47 / IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes. A Cia. avaliou o Ativo
fi nanceiro e optou por não adotar inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 usando o
método de efeito cumulativo, com aplicação da norma na data inicial (ou seja,
1º/01/18). 2.4. Novas normas e interpretações ainda não efetivas. Entre as 
normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2) /IFRS
16 não tenha um impacto material nas demonstrações fi nanceiras da Cia. no
período de aplicação inicial. CPC 06 (R2) /IFRS 16 – Arrendamentos. A Cia.
deverá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º/01/19.
A Cia. avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) /
IFRS 16 terá sobre as demonstrações fi nanceiras, conforme descrito abaixo.
Os impactos reais da adoção da norma a partir de 1º/01/19 poderão mudar
porque:- As novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que a Cia. 
apresente suas primeiras demonstrações fi nanceiras que incluam a data da
aplicação inicial. - A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obri-
gação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade 
do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendado-
res continuam a classifi car os arrendamentos em fi nanceiros ou operacionais. 
3. Resumo das principais políticas contábeis. A Cia. aplicou as principais
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente nesta demons-
tração fi nanceira. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem dinheiro em
caixa e depósitos bancários e apresentam risco insignifi cante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Empresa para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 3.2. Capital Social. Ações ordinárias são clas-
sifi cadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis
à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do
patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários. 3.3. Outros ativos 
e passivos circulantes e não circulantes. Um ativo é reconhecido no balan-
ço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros
serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um even-
to passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registra-
das em função de evento passado, quando a Cia. tem uma obrigação legal
ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira confi ável, e é
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação,
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.4. Apuração
do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil da competência do período. 3.5. Demonstrações dos fl uxos
de caixa. Foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo
com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de
Caixa, emitido pelo CPC. 3.6. Demonstrações do valor adicionado. Foram
preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil
CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC).
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/18
Bancos 100
Aplicações fi nanceiras 15.115.434

15.115.534
A aplicação fi nanceira da Cia. é a Conta Max CDB DI Empresarial, composta 
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Aos Acionistas e Diretores da COPISEC 
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - COPISEC. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações 
contábeis da COPISEC Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - COPISEC (“Cia.”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o período de 02/02/18 (data de constituição da Cia.) a 31/12/18, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira 
da COPISEC Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - COPISEC em 31/12/18, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fl uxos de caixa para o período de 02/02/18 (data de constituição) a 31/12/18, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-
tador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos da auditoria. Principais assuntos de auditoria são 
aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na for-
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. Cessão de Créditos – Nota explicativa nº 5. Em 23/11/18, a Copisec Securitizadora de Crédi-
tos Financeiros S.A. (“Cessionária”) fi rmou o Instrumento Particular do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças com o Governo do Estado do Piauí, que instituiu o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida 
Ativa do Piauí – FECIDAPI (“Cedente”), fundo orçamentário especial, cuja fi nalidade consiste na contribuição para o 
aumento da arrecadação dos seus recursos fi nanceiros. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • 
Análise e recálculo da posição em 31/12/18 dos contratos de debêntures emitidos durante o exercício em questão; • 
Confi rmação por meio de circularização dos saldos junto aos agentes fi duciários; • Confi rmação dos preços unitários 
das debêntures através de confi rmação por meio de circularização junto aos agentes fi duciários ou da consulta ao site 
dos mesmos. Outros assuntos. Demonstração do Valor Adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) 
referente ao exercício fi ndo em 31/12/18, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia. e apresentadas 
como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a audito-
ria das demonstrações contábeis da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão 
conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adiciona-
do. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os as-
pectos relevantes, segundo os critérios defi nidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contá-
beis e o relatório do auditor. A administração da Cia. é a responsável por essas e outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data desse relatório. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realiza-
do, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis. A administração é a responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é a responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podemser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apro-
priada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas, não, com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida signifi cativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos 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, considera-
velmente, 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 signifi cativos 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, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
São Paulo, 28/03/19. Maciel Auditores S/S - 2 CRC RS 5.460/O-0 T-SP; Luciano Gomes dos Santos, Sócio Res-
ponsável Técnico - 1 CRC RS 59.628/O-2.

por um serviço automático do saldo parado na conta corrente do banco San-
tander. Todo saldo positivo em conta corrente é aplicado e, à medida que 
ocorrem os débitos, essas aplicações são resgatadas automaticamente. 5. 
Cessão de créditos. Em 23/11/18, a Copisec Securitizadora de Créditos Fi-
nanceiros S.A. (“Cessionária”) fi rmou o Instrumento Particular do Contrato de 
Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças com o Governo do Estado do 
Piauí, que instituiu o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa 
do Piauí – FECIDAPI (“Cedente”), fundo orçamentário especial, cuja fi nalidade 
consiste na contribuição para o aumento da arrecadação dos seus recursos 
fi nanceiros. O FECIDAPI detém os créditos inadimplidos a receber, inscritos 
ou não em dívida ativa, de natureza tributária ou não, com parcelamento em 
vigor ou não, ou que não estejam com exigibilidade suspensa, bem como os 
créditos oriundos de decisões judiciais favoráveis ao estado. Desta forma, o 
contrato de Cessão tem por objeto ceder à COPISEC o direito autônomo de 
recebimento dos recursos provenientes do Fluxo Financeiro do FECIDAPI, 
sujeito aos termos e condições estabelecidos em contrato, para vinculá-los às 
Debêntures da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão. As debêntures terão como 
fi nalidade a captação de recursos no mercado de capitais e, em virtude da 
cessão de direitos, o FECIDAPI receberá, como pagamento pela cessão do di-
reito de recebimento do fl uxo fi nanceiro, parte das debêntures emitidas e outra 
parte em recursos decorrentes da negociação em mercado, das debêntures 
da 1ª série, referentes à 1ª emissão pela Copisec, que será depositada pela 
concessionária na conta de resultado do FECIDAPI, à medida em que ocorrer 
as integralizações, conforme termos e condições estabelecidos na Escritura 
de Emissão de Debêntures e legislação em vigor. O valor do fl uxo fi nanceiro 
que será cedido à Copisec pelo FECIDAPI, nesta data, está avaliado em R$ 
7.752.185.604,04, a serem liberados nos prazos e condições abaixo: • Debên-
tures Sênior: 22.500 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.000,00, refl e-
tindo o montante total da série de R$ 225.000.000,00; • Debêntures Mezanino: 
400 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.000,00, refl etindo o montante 
total da série de R$ 400.000.000,00; • Debêntures Subordinadas 1: 69 debên-
tures, com valor unitário de R$ 996.691,91, refl etindo o montante total da série 
de R$ 68.771.741,79, as quais serão destinadas no mercado primário, exclu-
sivamente ao FECIDAPI; e • Debêntures Subordinadas 2: 1 debênture, com 
valor unitário de R$ 7.058.413.862,25, a qual será destinada exclusivamente 
ao FECIDAPI. Na data de pagamento do valor da cessão, será constituído, a 
partir da retenção de parte do montante a ser pago ao FECIDAPI, uma reserva 
para constituição de fundo de contingências, que corresponderá ao valor de 
uma parcela de pagamento vincenda do fl uxo de pagamentos das debêntu-
res sênior, e deverá ser mantida em aplicação fi nanceira, incluindo os rendi-
mentos decorrentes dessa aplicação, pela Copisec, até a liquidação integral 
das obrigações assumidas no contrato de cessão, de acordo com os critérios 
estabelecidas em contrato. Considerando-se que os recursos aplicados no 
fundo de contingências pertencem ao FECIDAPI, deverão ser devolvidos em 
até 10 dias úteis após a quitação de todas as classes de debêntures emitidas 
na 1ª emissão da Copisec e, se até o vencimento de todas as obrigações o 
Fundo de contingências for menor do que a próxima parcela vincenda do fl uxo 
de pagamentos das debêntures, a Copisec está autorizada a recompor este 
montante com recursos advindos do fl uxo fi nanceiro na conta de arrecadação, 
após o pagamento das obrigações mensais das debêntures sênior. Na data de 
pagamento do valor da cessão, será constituído, a partir da retenção de parte 
do montante a ser pago ao FECIDAPI, uma reserva para constituição de fundo 
de liquidez, que consistirá no montante da soma das quatro primeiras parce-
las vincendas do fl uxo de pagamentos das debêntures sênior, e deverá ser 
mantida em aplicação fi nanceira, incluindo os rendimentos decorrentes dessa 
aplicação, pela Copisec, até a liquidação integral das obrigações assumidas 
no contrato de cessão, de acordo com os critérios estabelecidas em contrato. 
Considerando-se que os recursos aplicados no fundo de liquidez pertencem 
ao FECIDAPI, deverão ser devolvidos em até 10 dias úteis após a quitação 
de todas as classes de debêntures emitidas na 1ª emissão da Copisec e, 
se até o vencimento de todas as obrigações o Fundo de liquidez for menor 
do que a soma do valor das quatro próximas parcelas vincendas do fl uxo 
de pagamentos das debêntures, a Copisec está autorizada a recompor este 
montante, desde que o Fundo de Contingências esteja devidamente compos-
to, com recursos advindos do fl uxo fi nanceiro na conta de arrecadação, após 
o pagamento das obrigações mensais das debêntures sênior. No balanço, a
cessão de direitos creditórios está composta da seguinte forma:

Curto prazo LP Total
Direitos creditórios a receber 797.718.560 6.954.467.044 7.752.185.604
Total 797.718.560 6.954.467.044 7.752.185.604
6. Fornecedores. O saldo de fornecedores, em 31/12/18, está composto con-
forme segue:

31/12/18
KBR TEC - Comércio e Serviço de Informática LTDA - ME 5.500

5.500
7. Debêntures. Terão como fi nalidade a captação de recursos no mercado
de capitais em virtude da operação de cessão de direitos creditórios entre a
COPISEC e o Governo do Estado do Piauí, que instituiu o Fundo Especial de
Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa do Piauí – FECIDAPI, com o objetivo de
aumentar a arrecadação dos seus recursos fi nanceiros. O contrato de Cessão
foi fi rmado em 23/11/18 e tem por objeto ceder à COPISEC o direito autônomo
de recebimento dos recursos provenientes do Fluxo Financeiro do FECIDAPI,
sujeito aos termos e condições estabelecidos em contrato, para vinculá-los às
Debêntures da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão. O FECIDAPI receberá,
como pagamento pela cessão do direito de recebimento do fl uxo fi nanceiro,
parte das debêntures emitidas e outra parte em recursos decorrentes da nego-
ciação em mercado, das debêntures da 1ª série, referentes à 1ª emissão pela
COPISEC, que será depositada pela concessionária na conta de resultado do
FECIDAPI, à medida em que ocorrer as integralizações, conforme termos e
condições estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures e legislação
em vigor. O valor do fl uxo fi nanceiro que será cedido à COPISEC pelo FECI-
DAPI, está avaliado em R$ 7.752.185.604,04, mesmo valor do montante das
quatro emissões de debêntures da 1ª série. Em 27/11/18, a Cia. assinou o Ins-
trumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 4 Séries, para Distribui-
ção Pública com Esforços Restritos de Distribuição, com as seguintes carac-
terísticas: Séries: A emissão será realizada em 4 séries, sendo: Debêntures

Sênior (1ª série), Debêntures Mezanino (2ª série), Debêntures Subordinada 1 
(3ª série), Debêntures Subordinada 2 (4ª série). Data da emissão: 14/12/18. 
Prazo e data de vencimento: o prazo das debêntures está demonstrado abai-
xo: • Debêntures Sênior: prazo de vencimento de 60 meses contados da data 
de emissão, vencendo em 14/12/23; • Debêntures Mezanino, Subordinada 1 
e Subordinada 2: prazo de vencimento de 120 meses contados da data de 
emissão, vencendo em 14/12/28. Valor nominal unitário: • R$ 10.000,00 para 
as Debêntures Sênior; • R$ 1.000.000,00 para as Debêntures Mezanino; • R$ 
996.691,91 para as Debêntures Subordinada 1; • R$ 7.058.413.862,25 para as 
Debêntures Subordinada 2; Quantidade de Debentures Emitidas: • Debêntu-
res Sênior: 22.500 debêntures, com valor unitário de R$ 10.000,00, refl etindo 
o montante total da série de R$ 225.000.000,00; • Debêntures Mezanino: 400
debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.000,00, refl etindo o montante total
da série de R$ 400.000.000,00, que serão destinadas ao FECIDAPI; • Debên-
tures Subordinada 1: 69 debêntures, com valor unitário de R$ 996.691,91,
refl etindo o montante total da série de R$ 68.771.741,79, as quais serão des-
tinadas no mercado primário, exclusivamente ao FECIDAPI; e • Debêntures
Subordinada 2: 1 debênture, com valor unitário de R$ 7.058.413.862,25, a
qual será destinada exclusivamente ao FECIDAPI. Valor total da emissão:
R$7.752.185.604,04. Forma de Subscrição e Integralização: À vista, preferen-
cialmente em uma única data, em moeda corrente nacional, no ato da subs-
crição, pelo Valor Nominal Unitário. Atualização Monetária: o valor nominal
unitário será atualizado monetariamente pelo IBGE-IPCA, desde a data da
subscrição até a data de seu efetivo pagamento. Remuneração: sobre o valor
nominal unitário atualizado das debêntures, incidirão juros remuneratórios de:
• 10,5000% a.a. com base em 252 dias úteis para as Debêntures Sênior; •
6,0000% a.a. com base em 252 dias úteis para as Debêntures Mezanino, Su-
bordinada 1 e Subordinada 2, calculados de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por dias úteis decorridos incidentes desde a primeira data de 
subscrição ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Amortização: as debêntures 
serão pagas conforme especifi cado abaixo: • Debêntures Sênior: 57 parcelas,
com carência de 3 meses a contar da data de emissão, sendo o pagamento
da primeira parcela devido em 14/04/19 e os demais pagamentos sempre no
dia 14 de cada mês até a data de vencimento Sênior; • Debêntures Mezanino:
1 única parcela, na data de vencimento, qual seja, 14/12/18. • Debêntures
Subordinada 1: 117 parcelas, com carência de 3 meses a contar da data de
emissão, sendo o pagamento da primeira parcela devido em 14/04/2019 e os
demais pagamentos sempre no dia 14 de cada mês até a data de vencimento
Mezanino e Subordinadas; • Debêntures Subordinada 2: 1 única parcela, na
data de vencimento, qual seja, 14/12/18. Cláusula de repactuação: Não have-
rá repactuação programada das Debêntures. Amortização extraordinária: As
debêntures não estão sujeitas à amortização extraordinária facultativa, seja
ela total ou parcial. Resgate antecipado facultativo: As debêntures, não estão
sujeitas ao resgate antecipado facultativo, seja ele total ou parcial. Oferta fa-
cultativa de resgate antecipado: a Emissora poderá realizar, a qualquer tem-
po, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial das debêntures,
que será endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, assegurada a
igualdade de condições a todos os debenturistas para aceitar o resgate an-
tecipado das debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e
condições previstos em contrato. Em 26/12/18, foi integralizado o montante
de R$ 15.114.861,38, referente às Debêntures Sênior. 8. Partes relaciona-
das. 8.1. Remuneração dos administradores. Em 31/12/18, a remuneração
dos Administradores está composta da seguinte forma: 31/12/18
Pro labore (18.183)
INSS (3.637)

(21.820)
8.2. Operações comerciais. No decorrer do exercício, a Cia. celebrou con-
tratos de mútuos com a empresa SFI Investimentos Ltda – ME, totalizando R$ 
32.525, referente a recursos obtidos para pagamento de despesas administra-
tivas, o qual é cobrado encargos fi nanceiros de acordo com as práticas usuais 
do mercado, bem como os impostos pertinentes. 9. Capital social. Ações 
ordinárias são classifi cadas como patrimônio líquido. 

Quantidade R$
MT AGVL Subscritas Integralizadas Subscritas Integralizadas
 Consultoria Ltda. 900 900 900 900
Mauricio Luiz Visconti 100 100 100 100
Total 1.000 1.000 1.000 1.000
10. Outras despesas administrativas 31/12/18
Assessorias e consultorias diversas (6.840)
Informática (5.500)
Outros (3.873)

(16.213)
11. Instrumentos fi nanceiros. Em 31/12/18, a classifi cação dos ativos fi nan-
ceiros por categoria é a seguinte:

31/12/18

Ativos fi nanceiros
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total
Caixa e equivalentes de caixa - 15.115.534 15.115.534
Cessão de créditos a receber - 7.752.185.603 7.752.185.603
Clientes 45.268 - 45.268

45.268 7.767.301.137 7.767.346.405
Os principais passivos fi nanceiros da Cia., em 31/12/18, são mensurados 
como outros passivos fi nanceiros, e estão demonstrados a seguir:
Passivos fi nanceiros 31/12/18
Fornecedor 5.500
Cessão de créditos a pagar 7.752.185.604
Salários e encargos 2.728
Impostos e contribuições 4.188
Debêntures 15.114.861

7.767.312.881

Nota 31/12/18
Ativo 7.767.346.406
Circulante 812.879.362
Caixa e equivalentes de caixa 4 15.115.534
Cessão de créditos a receber 5 797.718.560
Clientes 45.268
Não Circulante: Cessão de créditos a receber 5 6.954.467.044
Passivo 7.767.346.406
Circulante 812.878.362
Fornecedores 6 5.500
Cessão de créditos a pagar 5 797.718.560
Salários e encargos 2.728
Impostos e contribuições 4.188
Debêntures 7 15.114.861
Partes relacionadas 8 32.525
Não Circulante: Cessão de créditos a pagar 6.954.467.044
Passivo a descoberto: Capital social 9 1.000

Receita operacional Nota 31/12/18
Receita de prestação de serviços 45.267
Deduções da receita: (-) Pis (747)

(-) Cofi ns (3.440)
Receita operacional líquida 41.080
Despesas operacionais: Pessoal (21.820)

Tributos (2.406)
Outras despesas administrativas 10 (16.213)
Resultado fi nanceiro (641)

Prejuízo do exercício -

Capital 
Social

Capital a 
integralizar

Capital social 
integralizado Total

Início das atividades em 02/02/18 1.000 (1.000) - -
Integralização em 02/02/18 - 100 100 100
Integralização em 08/11/18 - 900 900 900
Prejuízo do exercício - - - -
Saldos em 31/12/18 1.000 - 1.000 1.000

31/12/18
Receita: Receita de prestação de serviço 45.267
Insumos Adquiridos de Terceiros: Materiais, energia, 
 serviços de terceiros, outros (16.213)
Valor Adicionado Total a Distribuir 29.054
Distribuição do Valor Adicionado 29.054
Pessoal: Remuneração direta 21.820
Tributos: Federais 6.593
Remuneração da capital de terceiros: Outros 641

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/18
Variações nos ativos e passivos Clientes (45.268)
Fornecedores 5.500
Salários e encargos 2.728
Impostos e contribuições 4.188
Debêntures 15.114.861
Partes relacionadas 32.525
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 15.114.534
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Integralização de capital 1.000
Caixa líquido gerado nas atividades de fi nanciamento 1.000
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 15.115.534
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 15.115.534

Balanço Patrimonial em 31/12/18 (Em Reais) Demonstração do Resultado em 31/12/18 (Em Reais) Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 (Em Reais)

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/18 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/18 (Em Reais)

COSIPEC Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 29.845.329/0001-35

Haroldo Monteiro da Silva Filho
Diretor Presidente e Diretor de Relacionamento com Investidores

Diana Oliveira da Cunha - Contadora Responsável CRC RJ – 115.893/O-4
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Cuba: Assembleia Nacional proclama nova Constituição
A Assembleia Nacional de 

Cuba proclamou nesta quarta-
feira, em Havana, a nova Cons-
tituição do país. A nova Carta 
Magna recebeu o aval, por meio 
de consulta popular, de mais de 
seis milhões de eleitores.

Segundo o presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, 
o novo documento reafirma o 
caminho que Cuba cursa des-
de a Revolução (1959): “ca-
nalizar o trabalho do Estado, 
do Governo, das organizações 
e de todas as pessoas na me-
lhoria contínua da sociedade”, 
afirmou Díaz-Canel.

A Constituição foi resulta-
do de consultas populares que 
foram realizadas de agosto a 
novembro de 2018. Desde o 
começo das consultas, o docu-
mento foi modificado 760 ve-
zes. A nova Constituição, que 
substitui a de 1976, tem como 
objetivo atualizar os modelos 
econômicos e sociais do país.

Em discurso no evento 
da proclamação, o ex-presi-
dente Raúl Castro disse que 
a nova Constituição é “uma 
continuidade da primeira 
Constituição aprovada em 
1869”. “(A Constituição) 

tem como salvaguardar os 
pilares da nação, igualdade 
e independência da Pátria”, 
afirmou Raúl. Para ele, com 
o novo texto, o Estado revo-
lucionário da ilha foi institu-
cionalizado e fortalecido.

“A data escolhida não é 
casual. Há 150 anos, em 10 
de abril de 1869, os mambi-
ses, reunidos na Assembleia 
Constituinte em Guaimaro, 
acordaram nosssa primeira 
Constituição, fruto da uni-
dade e da institucionalidade 
que requeria a nascente Re-
pública em armas, a liberdade 

e a independência frente ao 
colonialismo espanhol se-
riam parte de seus objetivos 
essenciais, unidos ao reconhe-
cimento da igualdade entre 
todos os cubanos, sem foros, 
nem privilégios”, afirmou.

“Com uma atuação trans-
parente e ajustada à lei, onde 
a igualdade de mulheres e 
homens é defendida, e sem 
qualquer tipo de discrimina-
ção: estes são os pilares da 
nossa sociedade”, enfatizou.

A nova Constituição reco-
nhece a propriedade privada 
em um papel “complementar 

na economia”, o enriqueci-
mento individual, a liberdade 
de imprensa e o Estado laico. 
Atualmente, a ilha contabiliza 
mais de 500 mil trabalhadores 
no setor privado e de serviços.

Além disso, o texto ga-
rante a presunção de ino-
cência em processos, proíbe 
a discriminação de pessoas 
LGBT e cria o cargo de pri-
meiro-ministro como chefe 
de governo - o presidente 
permanecerá como chefe de 
Estado. O premiê do ´país 
será designado pela Assem-
bleia Nacional a´pós indica-

ção do presidente.
O projeto também fixa 

em cinco anos o mandato do 
presidente, com direito a uma 
reeleição, e impõe 60 anos 
como idade máxima para se 
candidatar - dessa forma, o 
atual mandatário do país, Mi-
guel Díaz-Canel, 58, não po-
deria tentar a reeleição.

A nova Constituição não 
muda a regra de partido úni-
co e mantém o monopólio do 
Estado na posse de terras. Os 
conceitos de economia plani-
ficada e de país comunista fo-
ram mantidos.
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Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.
CNPJ Nº 04.207.640/0001-28 – Empresa do Sistema Petrobras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018
Prezados Acionistas,
A Administração da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG (doravante “PB-LOG” ou “Companhia”) 
submete à apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financei-
ras, as quais estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. As informações do Relatório da 
Administração estão apresentadas em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2018 foi marcado por grandes desafios e mudanças dentro e fora da Companhia. No cenário nacional, a lenta 
retomada da atividade econômica as incertezas do período eleitoral colaboraram para a falta de equacionamento das contas 
públicas e de medidas de incentivo aos investimentos, mantendo o país na armadilha do baixo crescimento por mais um ano.
Por sua vez, a indústria de O&G nacional apresentou crescimento das atividades de desenvolvimento da produção, com 
a entrada de novos sistemas em operação, bem como das atividades exploratórias, fruto dos recentes leilões no regime 
de concessão e partilha de produção realizados no Brasil e base para novas campanhas de perfuração e desenvolvimento 
da produção. O avanço dos projetos de desinvestimento da Petrobras, com uma gestão ativa de portfólio, propiciou a 
entrada de novos operadores no Brasil e novas oportunidades de negócio para serviços integrados de E&P.
A PB-LOG obteve sucesso na customização de seus serviços às necessidades dos clientes, ampliando a carteira de 
projetos atendidos, viabilizando importantes renovações de contratos e diversificando sua atuação através da presta-
ção de serviços para projetos em diferentes fases, sempre provendo toda a gama de serviços especializados de E&P. 
A Companhia aprimorou sua estrutura de governança, conformidade e gestão, tornando-se mais integrada, ágil e 
capacitada tecnicamente.
As mudanças implementadas em 2018 formaram a base para o reposicionamento da PB-LOG de forma a disponibilizar 
serviços mais completos e eficientes. A PB-LOG segue se estruturando com foco na melhoria contínua dos seus processos 
e garantia de altos padrões de segurança, eficiência, ética e transparência, certa de que ainda possui importantes ações 
a realizar em sua organização e gestão para atender às demandas de seus clientes.
Os resultados alcançados em 2018 só foram possíveis graças ao extremo comprometimento e competência do corpo 
técnico da Companhia, bem como a maior integração com seus parceiros e fornecedores. A PB-LOG deixa aqui o seu 
MUITO OBRIGADO à contribuição de todos, reafirmando que irá em busca de novas metas com conformidade e segurança!

A Administração

SOBRE O RELATÓRIO
O presente Relatório da Administração, relativo ao ano de 2018, cumpre a exigência da Lei nº 6.404/76, sendo publicado 
conjuntamente com as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e segue as 
recomendações do Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Este relatório reflete a realidade da companhia e as informações nele contidas são de inteira responsabilidade 
de seus administradores, não tendo sido objeto de auditoria.

PERFIL CORPORATIVO
A PB-LOG
Desde a sua constituição, a PB-LOG estabeleceu a sua sede na cidade do Rio de Janeiro atuando prioritariamente na 
logística de suporte offshore e em atividades inerentes às operações de E&P, provendo os seus clientes com bens e 
serviços necessários às suas atividades.
A Companhia tem focado as suas operações em Consórcios operados pela Petrobras em todo o território nacional. A 
abrangência da sua infraestrutura e o grande volume de recursos disponíveis, compartilhados com a holding, inclusive 
para atuar em situações emergenciais, se destaca, pois, proporciona uma grande capacidade de atendimento ágil em 
operações complexas. Suas bases estrategicamente posicionadas junto às grandes bacias produtoras permitem à PB-
-LOG ofertar um amplo rol de serviços integrados a seus clientes.
Logística Integrada - Contempla serviços de transporte rodoviário, marítimo e aéreo, com disponibilidade de arma-
zéns, portos e locação em aeroportos, manutenção de equipamentos, além de prontidão de recursos para resposta a 
emergências operacionais e resgate aero médico.
Poços - Contempla os serviços de perfuração, completação, avaliação, estimulação, workover e serviços especiais. 
Engenharia Submarina - Contempla os serviços de ancoragem, interligação submarina, avaliação biológica, manu-
tenção, instalação e inspeção de equipamentos submarinos. Além dos serviços já citados, a PB-LOG também atua em 
desmobilização de equipamentos e de unidades de produção.
Visão, Missão e Valores
No âmbito do seu Planejamento Estratégico, a empresa norteia a sua atuação observando os seguintes parâmetros:

Visão Missão
Ser	referência	em	soluções	integradas	 Gerar	valor	com	a	integração	de	serviços

para	o	segmento	de	óleo	e	gás	 para	exploração	e	produção	de	óleo	e	gás
Valores

	Respeito	à	vida,	às	pessoas	 Ética	e	 Orientação	ao	 Superação	e	 Resultados
e	ao	meio	ambiente	 transparência	 mercado	 confiança

Estrutura Societária
Fundada em novembro de 2012, a PB-LOG é uma Sociedade anônima de capital fechado e subsidiária integral da Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras.
Plano Estratégico
O Plano Estratégico da PB-LOG aponta o futuro de longo prazo e estabelece um conjunto de prováveis cenários que 
podem interferir no ambiente de negócios da Companhia, assim como os preceitos a serem seguidos para consecução 
dos seus objetivos.
O Plano de Negócios e Gestão detalha as principais metas a serem alcançadas e os recursos necessários para a consecução 
dos objetivos em um horizonte de cinco anos.
O Plano Anual de Negócios detalha o primeiro ano do Plano de Negócios e Gestão, estabelecendo os compromissos que 
precisam ser cumpridos para o atingimento das metas estabelecidas, permitindo a sua análise e a prevenção de situações 
que possam afetar estes objetivos.
O Plano Anual de Negócios é acompanhado mensalmente através de Reuniões de Análise Crítica, fórum do qual participa 
a Diretoria da Companhia. Com base na avaliação da performance e na revisão das perspectivas do mercado, ajustes na 
realização do PAN podem ser efetuados ao longo do exercício.

MODELO DE NEGÓCIO
A PB-LOG tem por modelo de negócio a atuação integrada em serviços de logística, poços e engenharia submarina, de 
forma harmônica com o Sistema Petrobras, atendendo a consórcios onde a Petrobras é operadora, não operadora ou 
prestando serviços diretamente a terceiros.
Logística integrada: A PB-LOG está capacitada a fornecer serviços de logística integrada para atender todas as demandas 
típicas de unidades marítimas de produção ou exploração. Através de uma vasta gama de serviços que vão desde a arma-
zenagem e transporte marítimo de cargas, passando por serviços portuários, transporte aéreo, marítimo e o combate a 
emergências com equipes treinadas para estes eventos. A PB-LOG integra todos os modais logísticos da cadeia de E&P, 
promovendo uma operação otimizada nos diversos elos da mesma.
Construção, manutenção em poços e avaliação de formações: Aproveitando-se de sua cadeia logística com presença nos 
principais polos de E&P nacional, a Companhia provê os serviços de perfuração, completação, estimulação e avaliação de 
formações, além de serviços de manutenção (workover), tais como operações de slickline,	wireline, substituição de válvulas 
de gás lift, limpeza de fundo com flexitubo, remoção de incrustação e quebra de hidrato, abandono de zonas depletadas, 
canhoneio/recanhoneio, recompletação e mudança de método de elevação.
Engenharia Submarina: A infraestrutura à disposição da PB-LOG também lhe permite prover serviços de instalação, ma-
nutenção e descomissionamento de instalações submarinas, contemplando inclusive o fornecimento de ferramentas e a 
engenharia de instalação associadas. Também são fornecidos serviços de levantamento geodésico e ambiental, serviços 
de ancoragem, comissionamento de sistemas, instalação de linhas de produção e umbilicais elétrico-hidráulicos (UEHs) e 
inspeção de equipamentos com a utilização de embarcações especializadas.

GESTÃO E SUPORTE AO MODELO DE NEGÓCIO
Estratégia
No intuito de suportar o seu modelo de negócio, a PB-LOG projeta ampliar a prestação de serviços para os seus clientes 
diversificando a sua capacidade de atuação e escopo de atividades, mantendo a escala de suas operações condizente 
com sua capacidade de atendimento.
Governança Corporativa
A Companhia desenvolve os seus negócios orientados pelas melhores práticas de Governança Corporativa que vêm 
sendo adotados por todo o Sistema Petrobras, zelando pelo seu objeto social e pautando o seu comportamento dentro 
dos princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa. A estrutura de governança corporativa 
incorpora questões de ordem social, ambiental e econômica, visando à criação de valor para a sociedade, a sustenta-
bilidade e a perenidade dos negócios.
Administração
A Administração da PB-LOG está composta da seguinte forma:
Assembleia Geral - É o órgão deliberativo máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios 
relativos ao seu objeto social, bem como para tomar resoluções que julgar convenientes à defesa do desenvolvimento 
da Companhia.
Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado em 2018, composto por três membros, cuja esfera de atu-
ação se encontra definida nos termos do Estatuto Social da PB-LOG e nas melhores práticas de Governança Corporativa.
Diretoria Executiva - É o órgão responsável pela execução e operacionalização das diretrizes estabelecidas pela As-
sembleia Geral, composto por três membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Corporativo e Financeiro e um 
Diretor de Operações.
Auditoria Interna - A Auditoria Interna tem a função de assessorar a Diretoria Executiva no exercício do controle das 
principais operações da Companhia, além de atender às demandas dos órgãos de controle e fiscalização (como TCU, 
CGU, Agências Reguladoras, dentre outros) com foco no fortalecimento dos controles internos e na mitigação dos riscos, 
assegurando o alinhamento dos processos às diretrizes emanadas pela Petrobras. O Plano Anual de Auditoria Interna 
(PAINT) é aprovado pela Diretoria Executiva e define a agenda de trabalhos da Auditoria Interna, cujos processos obe-
decem aos critérios de materialidade, relevância e criticidade. O resultado dos trabalhos é formalizado em relatórios 
específicos que são encaminhados para a gerência auditada, para o Presidente da PB-LOG e para o Diretor ao qual a 
área esteja subordinada. Os trabalhos concluídos também são informados, trimestralmente, ao Conselho Fiscal e ao 
Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.
Comitê de Auditoria Estatutário - Constituído em 04 de outubro de 2018, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglo-
merado Petrobras (CAE Conglomerado), órgão estatutário de caráter permanente, vinculado diretamente ao Conselho 
de Administração da Petrobras, é regulado de acordo com seu Regimento Interno e pelas regras previstas na legislação 
e demais regulações brasileiras - especialmente pela Lei 13.303/16, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto 8.945/16, de 
27 de dezembro de 2016. O CAE Conglomerado tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração da Petrobras, 
para apreciação das matérias que serão objeto de orientação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras, bem como 
assessorar o Conselho de Administração, quando houver, a Assembleia de Acionistas ou a Diretoria Executiva destas 
Sociedades. Dentre as matérias de apreciação do CAE Conglomerado, cabe mencionar: (i) a qualidade, transparência 
e integridade das demonstrações financeiras; (ii) a efetividade dos processos de controles internos para a produção 
de relatórios financeiros; (iii) a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos 
auditores internos; (iv) o gerenciamento de riscos; (v) as transações com partes relacionadas; (vi) os cálculos e resultados 
atuariais dos planos e benefícios mantidos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS), e; (vii) a adequação 
das ações de prevenção e combate à fraude e corrupção.
Conformidade, Ética e Integridade
A PB-LOG está sujeita às diretrizes, normas e padrões que se aplicam a todo o Sistema Petrobras e utiliza-se de toda 
a estrutura de Segurança da Informação da sua holding.
Todas as operações conduzidas pela PB-LOG são realizadas observando os princípios do Código de Ética e do Guia de 
Conduta das empresas do Sistema Petrobras, bem como outras normas e orientações internas, formalmente aprovadas, 
que definem com clareza os princípios éticos e os compromissos de conduta, que norteiam suas ações, aos quais estão 
submetidos todos os seus empregados, fornecedores e prestadores de serviços. Com base nas melhores práticas de 
Governança e Conformidade, a Diretoria Executiva da PB-LOG adota, desde 2015, o Programa Petrobras de Prevenção 
da Corrupção - PPPC.

As práticas contábeis foram adaptadas aos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e por normas 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com aplicação a partir de 2010. Estes pronunciamentos, interpretações e 
orientações do CPC, aos quais as práticas contábeis foram alinhadas, estão convergentes ao IFRS (International	Financial	
Reporting	Standards), constituído por normas internacionais de contabilidade emitidas pelo	International	Accounting	
Standards	Board	(IASB).
Relacionamento com Partes Interessadas
As decisões internas da PB-LOG que envolvam partes relacionadas respeitam a legislação aplicável e as melhores prá-
ticas do mercado, tendo como premissa a isonomia nas relações contratuais, zelando pelos interesses da Companhia 
e de seu acionista controlador.
Os gestores da Companhia conduzem suas ações em obediência às políticas e diretrizes vigentes para o Sistema Petro-
bras, no que diz respeito a qualquer transação com partes relacionadas. A exemplo da Petrobras, o sistema de controles 
internos da PB-LOG observa o atendimento dos requisitos estabelecidos nas seguintes regulamentações: 
● Lei 12.846 de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
● Foreign	Corrupt	Practices	Act	1977 (FCPA), lei federal dos Estados Unidos da América (USA), e;
● UK	Bribery	Act	2010, lei anticorrupção do Reino Unido.
A Companhia realiza negócios com responsabilidade e respeito aos seus fornecedores e clientes, proporcionando 
segurança operacional e jurídica em todas as atividades desenvolvidas. O relacionamento com Auditorias Externas, 
entidades estatais pertencentes à administração direta e/ou indireta, aqui abrangendo Agências Reguladoras e órgãos 
de controle, pauta-se em práticas de transparência e espírito de colaboração.
Canal Denúncia
O Canal de Denúncia Petrobras, ao qual a PB-LOG aderiu em 2016, está disponível para os públicos interno e externo, 
24 horas por dia, para receber denúncias de fraude, corrupção, favorecimento, assédio moral e sexual e outras irregu-
laridades, que podem ser entendidas como ações ou omissões contrárias à lei ou aos preceitos do Código de Ética do 
Sistema Petrobras e do Guia de Conduta do Sistema Petrobras e que possam causar dano à PB-LOG, Petrobras, demais 
controladas, aos empregados, acionistas e demais públicos de interesse.
Gestão de Recursos Humanos:
A Companhia possui seu quadro de funcionários composto por profissionais cedidos do Sistema Petrobras, estando 
todos sujeitos às mesmas regras, direitos e deveres estabelecidos pela Petrobras.
Gestão de Riscos
A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para a entrega de resultados de maneira segura e sustentável, 
sendo liderada pela Diretoria Executiva da PB-LOG de forma a garantir que as medidas necessárias para o alinhamento 
entre o apetite ao risco e as estratégias da companhia sejam executadas e monitoradas continuamente.
Conforme definido em seu Estatuto Social, a PB-LOG compartilha o seu processo de gestão de riscos com a Petrobras, 
permitindo a padronização e aderência metodológica das análises de riscos, nos termos do estabelecido pela Lei 
13.303/2016.
Em 2018, a PB-LOG revisou a sua Política de Gestão de Riscos Empresariais visando adequá-la à sua estrutura e processos, 
incorporando as recentes alterações em seu Estatuto Social e reforçando os papéis e responsabilidades. Também foi 
aprovada a Diretriz de Gestão de Riscos Empresariais que objetiva definir os principais termos relacionados à gestão 
de riscos, estabelecer a classificação corporativa dos riscos adotada na Companhia e vincular cada um dos principais 
riscos às suas respectivas diretrizes e responsáveis.
Os riscos empresarias aos quais a PB-LOG está exposta são classificados em quatro agrupamentos a saber: (i) Financeiro; 
(ii) Conformidade, Legal e Regulatório; (iii) Operacional, e; (iv) Negócio.
A Política de Gestão de Riscos Empresariais estabelece diretrizes gerais e responsabilidades, tendo como base os 
seguintes princípios fundamentais:
A	vida	deve	ser	respeitada	em	toda	sua	diversidade	e	os	direitos,	as	obrigações,	as	instalações,	os	processos,	as	
informações,	a	reputação	e	a	imagem	da	Companhia	resguardados	contra	ameaças	decorrentes	de	ações	intencio-
nais	ou	não.	A	gestão	de	riscos	deve	estar	alinhada	e	coerente	com	o	Plano	Estratégico	da	Companhia.	A	gestão	de	
riscos	insere-se	no	compromisso	da	Companhia	de	atuar	de	forma	ética	e	em	conformidade	com	os	requisitos	legais	
e	regulatórios	estabelecidos	nas	jurisdições	onde	atua.	Os	riscos	devem	ser	considerados	em	todas	as	decisões	e	a	
sua	gestão	deve	ser	realizada	de	maneira	integrada,	aproveitando	os	benefícios	inerentes	à	diversificação.	As	ações	
de	resposta	devem	considerar	as	possíveis	consequências	cumulativas	de	longo	prazo	e	de	longo	alcance	dos	riscos	
e	devem	ser	orientadas	para	a	preservação	ou	agregação	de	valor	ao	acionista	e	para	a	continuidade	dos	negócios.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Cenário Macroeconômico
As últimas projeções para o PIB do Brasil em 2018 estimavam um crescimento de cerca de 1,3%, índice um pouco maior que 
o do ano anterior. Contribuiriam para tal a grande dificuldade na implementação de reformas que suportassem o equilíbrio 
fiscal do País, bem como a baixa capacidade de estímulo à economia, o que se refletiu não somente na pequena expansão
da atividade econômica, mas, também, em poucos avanços na taxa de desemprego, apesar de certa melhora no índice de
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, do IPEA), que cresceu cerca de 4%, muito aquém do necessário para que o indicador,
referência para análise de crescimento da capacidade produtiva e do otimismo empresarial, voltasse aos níveis de 2013.
Desempenho Operacional
O desempenho operacional da PB-LOG tem forte correlação com as práticas e prioridades estabelecidas pela Petrobras e 
seus consorciados, que concentraram seus esforços e investimentos no desenvolvimento de suas operações nas Bacias de 
Campos e Santos, onde se encontram os principais ativos, resultando no aumento da produção de óleo e gás nessas áreas.
Focando sua atuação nos mesmos polos, a PB-LOG firmou contratos para prestação de serviços logísticos integrados, 
poços e engenharia submarina com o consórcio de Roncador, além de ter renovado e estendido seus contratos de serviços 
logísticos integrados com os consórcios BM-S-11 e BM-S-09. Adicionalmente, a Companhia participou com sucesso das 
licitações de Logística Integrada e serviços complementares de poços em Libra, demonstrando sua alta competitividade 
nas linhas de serviços que são sua vocação natural. Adicionalmente, o fechamento de contratos de logística e poços no 
BM-SEAL-11, no ES-M-596 e em Peroba demonstra que a Companhia vem cada vez mais integrando suas diferentes 
linhas de serviço de forma a garantir sua competividade em todas as fases de um projeto de E&P. 
O sucesso da Companhia em 2018 na diversificação da sua carteira de clientes e alongamento de prazos contratuais foi 
reflexo de seus esforços em reposicionamento estratégico, disciplina operacional e redução de custos, resultando no 
aumento de atendimentos em todos os segmentos, conforme apresentado no quadro abaixo:

2018 2017*

Logística Integrada (unidades/ano) 24 23

Construção de Poços e Avaliação de Formações (operações/ano) 19 11

Engenharia Submarina (operações/ano) 268 9

(*) As informações referentes ao ano de 2017 foram reapresentadas para fornecer maior transparência e detalhamento 
sobre as operações executadas no período.
Ressalte-se que o aumento das atividades de construção de poços foi resultado do fechamento de novos contratos 
com Peroba, ES-M-596, BM-SEAL-11 e em Roncador. Este último também se mostrou importante no segmento de 
engenharia submarina, com os serviços prestados a partir do segundo semestre deste ano.
Indicadores de Rentabilidade e Retorno das Operações
Para efeito de comparabilidade dos demonstrativos financeiros entre 2018 e 2017, a Demonstração de Resultado do 
ano de 2018 é aqui comentada sem a aplicação do normativo IFRS-15 (CPC 47 - Receitas de Contratos com Clientes), 
que entrou em vigor em primeiro de janeiro daquele ano.
Os resultados apurados em 2018 demonstram a evolução das atividades da Companhia, quando comparados a 2017. A 
Receita Líquida (sem impacto do CPC 47) da PB-LOG totalizou R$ 3.879, resultado direto do maior volume de operações 
de construção de poços e engenharia submarina, correspondendo a um crescimento de 17% frente a 2017 (R$ 3.330). O 
Lucro Bruto de 2018 situou-se em R$ 1.150, crescimento de 41% quando comparado ao ano anterior (R$ 815), reflexo do 
esforço de redução de custos empreendido pela Companhia e do incremento de suas operações em poços e engenharia 
submarina. Esta variação relevante levou a uma Margem EBITDA 4 p.p. acima da percebida em 2017 (24% em 2017 contra 
28% em 2018), e um Lucro Operacional de R$ 1.078, contra R$ 793 percebidos no ano anterior.
Por sua vez, a redução da taxa Selic ao longo de 2018 fez com que o Resultado Financeiro da PB-LOG se reduzisse em 
37% (de R$ 402 em 2017 para R$ 255 em 2018), levando a um Lucro Líquido no exercício de R$ 879, contra R$ 789 em 
2017 (alta de 11%).
Demonstração do Valor Adicionado
Em 2018, as atividades da PB-LOG geraram R$ 1.925 em riqueza à sociedade, um aumento de 11% quando comparado 
ao valor adicionado pela companhia no exercício de 2017. De cada R$ 1,00 de receita obtida pela PB-LOG no ano, R$ 
0,55 foi distribuído entre diferentes stakeholders: os colaboradores (remuneração e benefícios), o governo (tributos), 
terceiros (juros pagos a instituições financeiras e aluguéis) e os acionistas (dividendos), conforme demonstrado abaixo. 

Geração do valor adicionado 2018 2017
Receitas 3.503 3.874
Insumos adquiridos de terceiros (1.836) (2.548)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 1.667 1.325
Valor adicionado recebido em transferência 257 410
Valor adicionado total a distribuir 1.925 1.736
Distribuição do valor adicionado 2018 2017
Pessoal e administradores 24 22
Tributos 1.016 914
Instituições financeiras e fornecedores 6 11
Acionistas 879 789
Valor adicionado distribuído 1.925 1.736

PERSPECTIVAS
Embora o cenário macroeconômico para 2019 se apresente sob perspectiva de melhora, com provável retomada do cres-
cimento do País e realização de novas rodadas de licitação pela ANP, ainda prevalecem as incertezas sobre o ritmo dessa 
recuperação. Dentro desta perspectiva, mas considerando que as atividades de E&P em águas profundas seguem ritmo 
próprio, ditado por objetivos de médio a longo prazos, o setor deve manter o dinamismo do seu crescimento.
Confiante nestas projeções e alinhada às métricas estabelecidas nos seus Plano Estratégico (PE) e no Plano de Negócios 
e Gestão 2019-2023 (PNG), a PB-LOG projeta a continuidade da expansão de suas atividades operacionais em 2019, com 
aumento da sua carteira de clientes.
Em coerência com os compromissos que já vêm sendo adotados ao longo dos últimos anos e trabalhando para manter 
os ganhos conquistados com grande esforço, a PB-LOG continuará implementando ações para otimização das suas 
operações, de modo a garantir a sua competitividade, agregando valor aos seus serviços e reafirmando o seu modelo 
de negócio, trabalhando em parceria com os seus clientes e fornecedores.
Mais uma vez, a PB-LOG reafirma o seu compromisso com o cumprimento de 100% do Índice de Treinamento do Com-
promisso com a Vida, fundamental para a meta de redução da Taxa de Acidentados Registráveis.
Em linha com seu Programa de Conformidade que contém as melhores práticas corporativas relacionadas às atividades 
de prevenção da corrupção, principalmente associadas a questões de ética e de integridade, a PB-LOG executará de 
forma contínua os treinamentos e as ações referentes à conformidade, em parceria com as diversas áreas da companhia 
e alinhada às ações de sua controladora, e seguirá executando ações de comunicação interna de modo a fortalecer a 
cultura da integridade em seu ambiente de trabalho.

AUDITORES INDEPENDENTES
As Demonstrações Financeiras da PB-LOG dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 
foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes. Não foram, nos respectivos exercícios, contratados serviços dos 
auditores que pudessem afetar a independência dos mesmos em relação à Companhia.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A Diretoria Executiva declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no relatório dos Auditores 
Independentes, emitido em 21 de fevereiro de 2019, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019
A Administração

Jair Toledo de Souza Renata de Albuquerque Ervilha Rodrigo Tiradentes Montechiari
Diretor-Presidente Diretora de Operações Diretor Corporativo e Financeiro
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

NOTAS EXPLICATIVAS 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em	milhares	de	reais,	exceto	quando	indicado	em	contrário)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa .......................................................................................... 1 22
Contas a receber clientes, líquidas ................................................................................. 6 844.581 415.046
Contas a receber FIDC ....................................................................................................... 6 3.863.191 3.912.494
Imposto de renda, contribuição social e outros .......................................................... 11.1 199.881 222.415

4.907.654 4.549.977
Não Circulante

Imposto de renda, contribuição social e outros .......................................................... 11.1 163.401 137.857
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................................................... 11.2 – 88.812
Depósitos judiciais ............................................................................................................. 10 36.256 34.560

 Imobilizado ........................................................................................................................... 6 7
199.663 261.236

5.107.317 4.811.213

Passivo Nota 2018 2017
Circulante

Fornecedores ...................................................................................................................... 7 1.377.614 569.499
Debêntures ......................................................................................................................... 8 – 50.018
Dividendos propostos ...................................................................................................... 12.4 – 187.408
Imposto de renda, contribuição social e outros ......................................................... 11.1 32.833 33.419
Outras contas e despesas a pagar................................................................................. 83 194

1.410.530 840.538
Não Circulante

Imposto de renda e contribuição social diferidos ...................................................... 11.2 1.660 –
Provisão para processos judiciais .................................................................................. 10 36.547 36.237
Outras contas e despesas a pagar................................................................................. 431 114

38.638 36.351
Patrimônio Líquido

Capital social realizado .................................................................................................... 12.1 3.162.458 3.162.458
Reserva legal ...................................................................................................................... 12.3 253.580 209.639
Dividendos adicionais propostos................................................................................... 12.4 242.111 562.227

3.658.149 3.934.324
5.107.317 4.811.213

Nota 2018 2017
Receita de serviços .............................................................................................................. 14 2.927.329 3.330.283
Custo dos serviços prestados ............................................................................................ 17 (1.777.582) (2.515.348)
Lucro Bruto ............................................................................................................................ 1.149.747 814.935
Receitas (despesas)
Tributárias .............................................................................................................................. 17 (12.394) (19.225)
Gerais e administrativas ...................................................................................................... 17 (25.271) (23.341)
Outras receitas (despesas), líquidas ................................................................................ 16 (33.743) 20.238

(71.408) (22.328)
Resultado antes do resultado financeiro ........................................................................ 1.078.339 792.607
Resultado financeiro líquido .............................................................................................. 15 254.772 402.005
 Receitas financeiras ........................................................................................................... 257.367 410.166
 Despesas financeiras ......................................................................................................... (2.595) (8.161)
Lucro antes dos impostos................................................................................................... 1.333.111 1.194.612
Imposto de renda e contribuição social corrente .......................................................... 11.3 (363.821) (278.649)
Imposto de renda e contribuição social diferido ........................................................... 11.3 (90.471) (126.873)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................. 878.819 789.090
Lucro básico e diluído por ação(em milhares de R$) .................................................... 0,37 0,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2018 2017
Lucro do exercício ................................................................................................................................ 878.819 789.090
Resultado abrangente do exercício ................................................................................................. – –

878.819 789.090
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Dividendos 
Adicionais 
Propostos

Lucros 
Acumulados Total

3.162.458 170.184 872.245 – 4.204.887

Saldos em 1º de janeiro de 2017 .......................... 3.162.458 170.184 872.245 – 4.204.887

 Lucro líquido do exercício ..................................... – – – 789.090 789.090

 Dividendos pagos ................................................... – – (872.245) – (872.245)

 Reserva legal ........................................................... – 39.455 – (39.455) –

 Dividendos obrigatórios ....................................... – – – (187.408) (187.408)

 Dividendos adicionais propostos........................ – – 562.227 (562.227) –

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................... 3.162.458 209.639 562.227 – 3.934.324

3.162.458 209.639 562.227 – 3.934.324

Lucro líquido do exercício ..................................... – – – 878.819 878.819

Dividendos pagos ................................................... – – (562.227) – (562.227)

Reserva legal ........................................................... – 43.941 – (43.941) –

Dividendos intermediários pagos....................... – – – (592.767) (592.767)

Dividendos adicionais propostos........................ – – 242.111 (242.111) –

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................... 3.162.458 253.580 242.111 – 3.658.149

3.162.458 253.580 242.111 – 3.658.149

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................... 878.819 789.090
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades

geradas pelas atividades operacionais
 Depreciação ......................................................................................................................................... 1 2

Provisão para perdas de crédito esperadas ................................................................................. 6 (62)
(Reversão de) Provisão para contingências.................................................................................. 835 (10.651)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos ...................................................... 90.471 126.873
Encargos financeiros, variação monetária sobre Debêntures 2.562 8.128
Variações cambiais e outras monetárias não realizadas ........................................................... (30) 258
Rendimentos com recebíveis de ativos financeiros .................................................................... (243.749) (394.003)

Redução (aumento) nos saldos ativos
Contas a receber ................................................................................................................................. (429.534) 109.534
Impostos a recuperar ......................................................................................................................... (3.010) (105.990)
Outros ativos ....................................................................................................................................... (2.507) (1.655)

(Redução) aumento nos saldos passivos
 Fornecedores ....................................................................................................................................... 808.115 116.418

Impostos e contribuições a recolher .............................................................................................. 363.235 279.104
Imposto de renda e contribuição social pagos ............................................................................ (363.821) (278.649)
Outros passivos .................................................................................................................................. 517 264

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais ............................................................. 1.101.910 638.661
Atividades de Investimento

Aplicações em ativos financeiros .................................................................................................... (3.463.959) (3.416.650)
 Resgate em ativos financeiros......................................................................................................... 3.757.010 4.025.405
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos..................................................... 293.051 608.755
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Amortização de principal de debêntures ...................................................................................... (50.723) (76.631)
Amortização de juros de debêntures ............................................................................................. (1.857) (7.771)
Pagamento de dividendos ................................................................................................................ (1.342.402) (1.162.993)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento .................................................... (1.394.982) (1.247.395)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício ............................................ (21) 21
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..................................................................... 22 1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ....................................................................... 1 22

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2018 2017
Receitas
Prestação de serviços e outras receitas .......................................................................................... 3.503.262 3.873.567

3.503.262 3.873.567
Insumos adquiridos de terceiros
Energia, serviços de terceiros e outras despesas ......................................................................... (1.835.869) (2.548.152)

(1.835.869) (2.548.152)
Valor adicionado bruto ........................................................................................................................ 1.667.393 1.325.415
Depreciação............................................................................................................................................ (1) (2)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia .................................................................. 1.667.392 1.325.413
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias e cambiais ativas ...................................... 257.367 410.166
Valor adicionado total a distribuir 1.924.759 1.735.579
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Salários e encargos .............................................................................................................................. 24.271 21.529

24.271 21.529
Tributos
Federais ................................................................................................................................................... 785.848 651.146
Municipais ............................................................................................................................................... 139.700 135.604
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................................................................... 90.471 126.873

1.016.019 913.623
Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambias e monetárias ........................................................................................... 2.595 8.161
Despesas de aluguéis .......................................................................................................................... 3.055 3.176

5.650 11.337
Acionistas
Dividendos ............................................................................................................................................. 592.767 187.408
Lucros retidos ........................................................................................................................................ 286.052 601.682

878.819 789.090
Valor adicionado distribuído .............................................................................................................. 1.924.759 1.735.579

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES: A Petrobras Logística de Exploração e 
Produção S.A. ("companhia” ou “PB-LOG") é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Constituída 
em 21 de novembro de 2000, a companhia iniciou suas operações em 2 de
janeiro de 2001, sob o nome de Alberto Pasqualini - REFAP S.A. Desde 1968 
a refinaria funcionava como unidade operacional da Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras. Em 1° de novembro de 2012, foi aprovada, por meio de Assembleia 
Geral Extraordinária, a reforma integral do seu Estatuto Social, modificando-se, 
dentre outros aspectos, a sua denominação e objeto social, passando, a partir 
daquela data, a denominar-se Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. 
("PB-LOG"), cujo objeto social sofreu alterações para possibilitar o provimento 
de serviços logísticos para operações de exploração e de produção de petróleo 
e gás natural no Brasil, inclusive por intermédio do transporte multimodal de 
cargas, contratando também com terceiros os serviços de transporte, movimen-
tação e armazenamento de cargas e as operações portuária e aeroportuária, 
bem como o fornecimento de bens relacionados à atividade de exploração e
produção, além de serviços correlatos. Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 11 de abril de 2014, foi alterado o Estatuto Social da companhia, 
ampliando o escopo de atuação e incluindo em seu objeto social o provimento 
de bens e serviços para operações de exploração e de produção de petróleo
e gás natural no Brasil, além da atividade de navegação de apoio marítimo e 
serviços correlatos. As principais atividades operacionais da companhia estão 
relacionadas a prestação de serviços de logística integrada através de servi-
ços logísticos e de apoio marítimo, além de construção de poços marítimos e 
engenharia submarina.
2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS: As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças intro-
duzidas por intermédio das Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas
pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. Os pronunciamentos, interpretações e orientações do
CPC estão convergentes às normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo IASB. A Diretoria Executiva da companhia, em reunião realizada em 8 de 
fevereiro de 2019, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. 
2.1. Práticas contábeis: O sumário das principais práticas contábeis aplicadas 
na preparação das demonstrações financeiras está apresentado na nota
explicativa 3. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de 
outra forma indicado. 2.3.  Uso de estimativa e julgamento: Na preparação
dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As premissas utilizadas são basea-
das no histórico e em outros fatores considerados relevantes, e são revisadas 
periodicamente pela Administração. As estimativas e julgamentos relevantes 
que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na 
nota explicativa 4. 2.4. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: A partir
de 1º de janeiro de 2018, a companhia adotou inicialmente os requerimentos 
contidos nos seguintes pronunciamentos: CPC 48 - Instrumentos Financeiros, 
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e ICPC 21 Transação em moeda es-
trangeira e adiantamento. 2.4.1. CPC 48 Instrumentos Financeiros: O CPC 48 

estabelece, entre outros, novos requerimentos para: classificação e mensuração 
de ativos financeiros, mensuração e reconhecimento de perda por redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros, modificações nos termos de ativos e 
passivos financeiros, contabilidade de hedge e divulgação. De acordo com as 
disposições transitórias previstas pelo CPC 48, a companhia não reapresentou 
suas demonstrações financeiras de períodos anteriores em relação aos novos 
requerimentos referentes a: classificação e mensuração de ativos financeiros, 
perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros e modificações nos 
termos de ativos e passivos financeiros. Nestes casos, as diferenças nos valores 
contábeis de ativos financeiros e passivos financeiros resultantes da adoção 
do CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 foram reconhecidas em lucros acumulados 
no patrimônio líquido. a) Classificação e mensuração de ativos financeiros: 
O CPC 48 estabelece três categorias para classificação de ativos financeiros: 
mensurados pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e valor justo por meio do resultado. A classificação é baseada nas 
características dos fluxos de caixa contratual e no modelo de negócios para 
gerir o ativo. O CPC 48 eliminou as seguintes categorias estabelecidas pelo CPC 
38: mantidos até o vencimento, empréstimos e contas a receber e disponíveis 
para venda. b) Modificação de fluxo de caixa contratual de passivos finan-
ceiros: O CPC 48 estabelece que os saldos contábeis de passivos financeiros 
mensurados a custo amortizado, cujos termos contratuais foram modificados 
não substancialmente, devem refletir o valor presente dos seus fluxos de caixa 
sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença 
entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação 
não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior 
a tal modificação deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado do 
período. c) Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment): 
O CPC 48 substitui o modelo de perda incorrida estabelecido pelo CPC 38 pelo 
modelo de perda esperada. Provisão para perdas de crédito esperadas são 
reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, incluindo 
recebíveis de arrendamentos mercantis, bem como aqueles mensurados ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Não houve impacto 
material nas demonstrações financeiras da companhia resultantes da adoção 
do CPC 48 a partir de 1º de janeiro de 2018. Para obter informações adicionais 
sobre as práticas contábeis referentes aos instrumentos financeiros ver nota 
explicativa  3.1. 2.4.2.  CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente: O CPC 47 
substituiu os CPC 17 (R1) Receitas e CPC 30 (R1) Contratos de Construção 
bem como suas respectivas interpretações. Ao adotar o CPC 47, a companhia 
determinou quando (ou a que medida) e por quais montantes as receitas de 
contratos com clientes devem ser reconhecidas de acordo com o modelo com-
posto pelas cinco etapas a seguir: 1) identificação do contrato com o cliente; 
2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da 
transação; 4) alocação do preço às obrigações de desempenho; 5) reconheci-
mento quando (ou enquanto) a obrigação de desempenho é satisfeita. Uma 
obrigação de desempenho é considerada satisfeita quando (ou à medida que) 
o cliente obtém o controle sobre o bem ou serviço prometido. Em conformidade 
com as disposições transitórias previstas pelo CPC 47, a companhia adotou o 
pronunciamento retrospectivamente. No entanto, as mudanças em função da 
adoção do CPC 47 apenas alteraram a forma como certas receitas de contratos 
com clientes são apresentadas na demonstração de resultados da companhia. 
Desta forma, não foram reconhecidos impactos em lucros acumulados. Estão 
apresentados a seguir os impactos na demonstração de resultado pela adoção 
do CPC 47, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018:

Divul-
gado em 

31.12.2018

Impactos 
do CPC 47 

Agente

Saldos sem im-
pacto do CPC 47 

em 31.12.2018
Receita de serviços ............................. 2.927.329 951.809 3.879.138
Custos dos serviços prestados ..... (1.777.582) (951.809) (2.729.391)
Lucro Bruto .......................................... 1.149.747 – 1.149.747
a) Atuação como agente: De acordo com os novos requerimentos contidos no 
CPC 47, a entidade é principal se ela controlar o bem ou o serviço especificado 
antes que o bem ou o serviço seja transferido ao cliente. Caso contrário, a
entidade atua como agente. Até o exercício de 2017, a companhia apresentava 
na linha de “receita de serviços”, as receitas de contratos com clientes líquidas 
de encargos sobre serviços prestados. Após adoção dos critérios previstos no 
normativo do CPC 47, a companhia concluiu que não exerce o controle sobre 
determinados serviços antes que sejam transferidos aos clientes com o cum-
primento da obrigação de desempenho, portanto, a partir de 1º de janeiro de 
2018, a companhia passou a apresentar a receita desses serviços líquida dos 
encargos e dos custos incorridos. Para obter informações adicionais sobre as 
práticas contábeis referentes ao reconhecimento de receitas com clientes ver 
nota explicativa 3.7. 2.5. Demonstração do valor adicionado: As demonstra-
ções do valor adicionado - DVA apresentam informações relativas à riqueza
criada pela companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas 
demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. 2.6. Moeda funcional: A moeda funcional da companhia é o 
Real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. 2.7. Reclassifi-
cação nas demonstrações financeiras: Alguns valores relativos ao exercício de
2017 foram reclassificados para melhor comparabilidade com o exercício atual 
em função de movimentação entre custos e despesas de maneira a expressar 
mais adequadamente as atividades operacionais da companhia. O valor destas 
reclassificações é imaterial e não afetou o resultado e nem o patrimônio líquido 
da companhia. 
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis 
descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela companhia nas 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
exceto pela adoção, a partir de 1º de janeiro de 2018, dos requerimentos con-
tidos nos pronunciamentos: CPC 48 - Instrumentos Financeiros e CPC - 47 
Receita de Contrato com Cliente. 3.1. Instrumentos financeiros: Instrumento 
financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a 
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra 
entidade. 3.1.1. Ativos financeiros: a) Reconhecimento e mensuração inicial: 
Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Exceto por contas a receber de clien-
tes que não contiverem componente de financiamento significativo e ativos 
financeiros mensurados ao valor justo, no reconhecimento inicial, ativos finan-
ceiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais 
ativos. b)  Classificação e mensuração subsequente: Ativos financeiros são
geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao 
valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo de negócios da 
entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de 
fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue: • Custo amorti-
zado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa 
contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal 
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em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com 
o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; • Valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de 
principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de ne-
gócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não 
mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhe-
cimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alte-
rações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados
abrangentes; e • Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos fi-
nanceiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivati-
vos. c) Redução ao valor recuperável (Impairment): Provisão para perdas de 
crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A companhia reconhece provisão para perdas 
de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio 
da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de cré-
dito histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor infor-
mação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis
atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais 
dados estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Em geral, para
os demais instrumentos financeiros, a companhia reconhece provisão por valor 
equivalente à perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o 
risco de crédito do instrumento financeiro tiver aumentado significativamen-
te desde o seu reconhecimento inicial, a provisão será reconhecida por valor
equivalente à perda de crédito esperada (vida toda). Aumento significativo do 
risco de crédito: Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a com-
panhia compara o risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento 
financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que
ocorre no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para 
tal, a companhia utiliza, entre outros, os seguintes indicadores: alteração 
significativa real ou esperada na classificação de crédito externa do instrumen-
to financeiro e informações sobre atrasos nos pagamentos. Independentemen-
te da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia 
presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativa-
mente desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais 
estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis 
e sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário. A companhia assume
que o risco de crédito de instrumento financeiro não aumentou significativa-
mente desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro 
possui baixo risco de crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito é de-
terminado com base em classificações externas de riscos e metodologias in-
ternas de avaliação. Definição de inadimplência (default): A companhia con-
sidera um ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não
cumpre com a obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos 
ou, a depender do instrumento financeiro, quando ocorre atraso de recebimen-
to devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias. 
Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas: Perda de
crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos 
riscos de inadimplência, que possam ocorrer conforme as ponderações. A 
perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada pela diferença entre 
todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de 
caixa que a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.
d) Apresentação: Caixa e equivalentes a caixa incluem numerário em espécie, 
depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com 
alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação 
original, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com 
risco insignificante de mudança de valor. Provisões para impairment sobre
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor 
contábil bruto dos ativos tendo como contrapartida ganhos ou perdas no re-
sultado. 3.1.2. Passivos Financeiros: a) Reconhecimento e mensuração inicial: 
Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Exceto por passivos financeiros men-
surados ao valor justo, no reconhecimento inicial, passivos financeiros são 
mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos.
b) Classificação e mensuração subsequente: Passivos financeiros são classi-
ficados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto 
em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado. Financiamentos são mensurados 
ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Quando passivos 
financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais 
modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis re-
fletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utili-
zando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do 
instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus 
termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reco-
nhecida como ganho ou perda no resultado do período. Instrumentos finan-
ceiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio 
do resultado, exceto quando o derivativo é qualificado e designado para con-
tabilidade de hedge (hedge accounting). Os juros das debêntures no fluxo de 
caixa estão demonstrados nas atividades de financiamento. A companhia não 
teve modificação substancial que tenha alterado o fluxo de caixa de seus 
passivos financeiros mensurados a custo amortizado, portanto, refletem o 
valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos do CPC 48. 3.2. Imo-
bilizado: Está demonstrado pelo custo de aquisição, que representa os custos 
para colocar o ativo em condições de operação, deduzido da depreciação
acumulada e da perda por redução ao valor recuperável de ativos (impairment), 
quando aplicável. Os bens do imobilizado são depreciados pelo método linear 
com base nas vidas úteis estimadas. 3.3. Provisões, ativos e passivos contin-
gentes: As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma
obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável que uma 
saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para 
liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma 
confiável. Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os 
passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando 
a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos va-
lores não possam ser estimados. 3.4. Imposto de renda e contribuição social: 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreen-
dem os impostos correntes e diferidos. a) Imposto de renda e contribuição 
social correntes: O imposto de renda e a contribuição social correntes são 
calculados com base no lucro tributável aplicando-se alíquotas vigentes no
final do período que está sendo reportado. O imposto de renda e a contribuição
social correntes são apresentados líquidos, por contribuinte, quando existe
direito à compensação dos valores reconhecidos e quando há intenção de li-
quidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente. b)  Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças
temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis, ao final do período que está sendo reportado aplicando-se as alí-
quotas vigentes nesse período. O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas 
as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e créditos fiscais 
não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável 
contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser
que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo 
na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da tran-
sação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). A 
existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado 
pela Administração da companhia. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos são apresentados líquidos, por contribuinte, quando existe direito à 
compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes 
e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados 
com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária na
mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pre-
tendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período
futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos 
fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos são reconhecidos no resultado a menos que es-
tejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
3.5. Capital social e remuneração aos acionistas: O capital social está repre-
sentado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Quando pro-
posta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos 
em lei e no estatuto social da companhia. 3.6. Outros resultados abrangentes: 
São classificados como outros resultados abrangentes, os ajustes decorrentes 
de: i) ativos financeiros classificados como subsequentemente mensurados 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ii) parcelas eficazes 
de ganhos ou perdas de instrumentos de hedge em hedges de fluxo de caixa, 
iii) remensurações em planos de benefício definido e, iv) ajustes acumulados 
de conversão. 3.7. Reconhecimento de receita de contrato com cliente: Os
principais contratos com clientes da companhia envolvem a prestação de
serviços de logística integrada, construção de poços e engenharia submarina. 
A companhia identifica os contratos com clientes que serão objeto de reco-
nhecimento de receitas e avalia em cada um deles quais são as promessas que 
podem ser consideradas como obrigações de performance. Obrigações de
performance são cada promessa de transferir ao cliente: • bem ou serviço (ou 
grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou • série de bens ou serviços 
distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo
padrão de transferência para o cliente. A companhia reconhece receitas quan-
do ou à medida que seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir 
o controle do serviço prometido ao cliente. O serviço é considerado transfe-
rido quando ou à medida que o cliente obtém controle do mesmo. A companhia 
mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em 
troca das transferências dos serviços prometidos ao cliente. A contrapresta-
ção prometida em contrato com o cliente pode incluir valores fixos, valores 
variáveis ou ambos.

4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS RELEVANTES: A preparação das demonstra-
ções financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As pre-
missas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 
relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados
reais podem diferir dos valores estimados. A seguir são apresentadas infor-
mações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado 
nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar
materialmente a situação financeira e os resultados da companhia. 4.1. Esti-
mativas relacionadas a processos judiciais e contingências: A companhia é 
parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos envolvendo 
questões fiscais, cíveis, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal 
das operações da refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S.A., cujas estimativas 
para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de re-
cursos são realizadas pela PB-LOG com base em pareceres de seus assessores 
jurídicos e nos julgamentos da Administração. Essas estimativas são realizadas 
de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes 
e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos 
realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes juris-
prudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente 
para ações trabalhistas de terceirizados, a companhia estima a perda esperada 
através de um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com 
características similares. Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações 
contra a companhia, nova jurisprudência, alterações no conjunto de provas 
existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos 
e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos. Informações sobre 
processos provisionados e contingências são apresentados na nota explicativa
10. 4.2. Tributos diferidos sobre o lucro: A companhia utiliza de julgamentos 
para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demons-
trações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável 
a existência de lucros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento 
de ativos fiscais diferidos requer a utilização de estimativas contidas no Plano 
de Negócios e Gestão (PNG) para o Sistema Petrobras, que anualmente é apro-
vado pela Diretoria. Esse plano contém as principais premissas que suportam 
a mensuração dos lucros tributáveis futuros. A movimentação do imposto de 
renda e contribuição diferidos estão apresentados na nota explicativa 11.2. 
4.3. Perdas de crédito esperadas: A provisão de perdas de crédito esperadas 
para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de default, determina-
ção da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de 
recuperação, entre outras. A companhia utiliza julgamento em tais premissas 
e na seleção dos inputs para cálculo da perda de crédito esperada.
5. NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES: As principais normas emitidas
pelo IASB e CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção
antecipada pela companhia até 31 de dezembro de 2018 são as seguintes: 
5.1. International Accounting Standards Board (IASB): 5.1.1. CPC 06 - R2 -
"Arrendamento Mercantil": Em 13 de janeiro de 2016, o IASB emitiu o CPC 
06-R2 - Arrendamento Mercantil (IFRS 16), que vigorará para os exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, em substituição aos seguintes 
pronunciamentos e intepretações: CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento 
Mercantil e ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrenda-
mento Mercantil (IFRIC 4, SIC - 15 e SIC - 27). O CPC 06 - R2 contém princípios 
para a identificação, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a 
divulgação de arrendamentos mercantis, tanto por parte de arrendatários
como de arrendadores. Esse pronunciamento deverá ser aplicado a todos os
contratos de arrendamento mercantil, exceto: a) Arrendamentos para explorar 
ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares; b) 
Arrendamentos de ativos biológicos dentro do alcance do CPC 29 (IAS 41) - 
Ativo Biológico e Produto Agrícola mantidos por arrendatário; c) Acordos de 
concessão de serviço dentro do alcance da ICPC 01 (IFRIC 12) - Contratos de
Concessão; d) Licenças de propriedade intelectual concedidas por arrendador 
dentro do alcance do CPC 47 (IFRS 15); e e) Direitos detidos por arrendatário 
previstos em contratos de licenciamento dentro do alcance do CPC 04 (IAS 
38) - Ativo Diferido para itens como: filmes, gravações de vídeo, reproduções, 
manuscritos, patentes e direitos autorais. Dentre as mudanças para arrenda-
tários, o CPC 06 - R2 eliminará a classificação entre arrendamentos mercantis 
financeiros e operacionais, requerida pelo CPC 06 - R1. Assim, passará a existir 
um único modelo no qual todos os arrendamentos mercantis resultarão no 
reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados. 
Se os pagamentos previstos nos arrendamentos mercantis forem devidos ao 
longo do tempo, também deverão ser reconhecidos passivos financeiros. Para 
os arrendadores, o CPC 06 - R2 manterá a classificação entre arrendamentos 
mercantis financeiros e operacionais, requerida pelo CPC 06 - R1. Dessa forma, 
o CPC 06 - R2 não deverá alterar substancialmente a forma como arrendamen-
tos mercantis serão contabilizados por arrendadores, quando comparado ao
CPC 06 - R1. A companhia possui determinados contratos de arrendamentos 
operacionais de aeronaves e embarcações que possuem uso compartilhado
com a controladora Petrobras. Conforme previsto no normativo, para que o
contrato seja considerado um arrendamento mercantil, o cliente precisa ter
o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso
do ativo identificado. Neste caso, não é possível concluir que tais contratos se 
enquadram nesse contexto, portanto, a companhia não será impactada pela
aplicação da norma do CPC 06 - R2 para os contratos compartilhados com a 
Petrobras. No entanto, a companhia identificou outros tipos de contrato de ar-
rendamento (valores totais em torno de R$ 8.000) que se enquadram no referido
normativo, e aplicará os procedimentos deste normativo a partir do exercício 
de 2019. Transição: Conforme previsto nas disposições transitórias do CPC 06 
- R2, para fins de adoção inicial a companhia adotará o método de abordagem 
de efeito cumulativo, não reapresentando suas demonstrações financeiras de 
períodos anteriores, bem como aplicará os seguintes expedientes: • Aplicará o 
pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como 
arrendamento; • O passivo de arrendamento será mensurado pelo valor pre-
sente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, líquidos de impostos 
recuperáveis, quando aplicável, descontado utilizando a taxa incremental sobre 
empréstimo da companhia na data da aplicação inicial; • O ativo de direito de uso 
será reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado por 
qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a 
esse arrendamento, reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes 
da data da aplicação inicial. Não serão considerados os custos diretos iniciais 
da mensuração do direito de uso na data da aplicação inicial.  Estimativas e
julgamentos relevantes: Considerando que a companhia adotará o método 
de abordagem de efeito cumulativo, os passivos de arrendamento serão me-
surados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, 
descontado, caso aplicável, utilizando taxas incrementais sobre empréstimos 
da companhia na data de adoção inicial. Apresentação: Os ativos de direito de 
uso serão apresentados no Imobilizado, representando as classes de acordo
com a utilização do ativo. Os passivos de arrendamento serão apresentados
como financiamentos. Nesse sentido, espera-se que as mudanças trazidas 
pelo CPC 06 - R2 quanto ao reconhecimento, mensuração e apresentação de 
arrendamentos mercantis ocasionarão, em sua adoção inicial, impactos nas
rubricas dos saldos de Imobilizados e Financiamentos, respectivamente e,
em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso ser equivalente ao
passivo de arrendamento, tais mudanças não impactarão o Patrimônio líqui-
do da companhia em 1º de janeiro de 2019. Na demonstração dos fluxos de 
caixa, os pagamentos de arrendamentos, que atualmente são apresentados
como fluxos de caixa das atividades operacionais, serão apresentados como 
fluxos de caixa de financiamento, representando os pagamentos de principal 
e juros. Contudo, essa alteração não irá gerar impactos na posição líquida do 
Fluxo de Caixa da Companhia.  5.1.2. IFRIC 23- Incerteza sobre Tratamento
de Tributos sobre o Lucro: A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor 
a interpretação técnica IFRIC	Interpretation	23	-	Uncertainty	over	Income	Tax
Treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB. O IFRIC 23 esclarece como aplicar
os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 quando há incer-
teza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Quando há incerteza 
sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, esta Interpretação trata: • Se a 
entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente; •  As 
premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos fiscais 
por autoridades fiscais; • Como a entidade deve determinar lucro tributável 
(prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não 
utilizados e alíquotas fiscais; e • Como a entidade deve considerar mudanças 
em fatos e circunstâncias. Conforme previsto nas disposições transitórias do 
IFRIC 23, a companhia aplicará os requerimentos retrospectivamente, com o
efeito cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como
ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados. A companhia não identificou 
impactos materiais na aplicação do IFRIC 23. 5.2. Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC): O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como 
análogos às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir são apresentados os 
principais pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC que ainda não 
entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela companhia até 
31 de dezembro de 2018, bem como os IFRS equivalentes:

Pronunciamento ou 
interpretação do CPC IFRS equivalente Data de vigência

CPC 22 - Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos 

sobre o Lucro

IFRS 23 - Uncertainty	over	
Income	Tax	Treatments 1º de janeiro de 2019

CPC 06 (R2) - Operações de 
Arrendamento Mercantil IFRS 16 - Leases 1º de janeiro de 2019

6. CONTAS A RECEBER 2018 2017
Partes relacionadas (Nota Explicativa 9) ....................... 842.842 411.837
Clientes - Terceiros ............................................................. 2.158 3.628
Recebíveis de ativos financeiros - FIDC (a) ................... 3.863.191 3.912.494

4.708.191 4.327.959
Perdas de crédito esperadas ............................................ (419) (419)

4.707.772 4.327.540
(a)  Recebíveis de ativos financeiros: Representam recursos aplicados em 
quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padro-
nizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de 
direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas 
por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras. A aplicação

desses recursos no FIDC-NP é tratada como valor justo por meio do resultado 
"Recebíveis de ativos financeiros", considerando que o lastro desse fundo é, 
principalmente, em direitos creditórios adquiridos. A exposição da companhia 
ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 
13.2. A composição de contas a receber com partes relacionadas está detalhada 
na nota explicativa 9.
7. FORNECEDORES 2018 2017
Terceiros no país .................................................................... 148.488 162.579
Partes relacionadas (Nota explicativa 9) .......................... 1.229.126 406.920

1.377.614 569.499
O saldo em partes relacionadas reflete o aumento das atividades operacionais 
da Companhia em 2018.
8. DEBÊNTURES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
B N D E S :  A s  d e b ê nt u re s  fo ra m  e m i t i d a s  e m  3 1  d e  a g o st o  d e
2006 pela Alberto Pasqualini - REFAP S.A. objetivando a ampliação
e modernização de seu parque industrial para aumentar a capaci-
dade de processamento de petróleo, além de outros investimentos. 
A companhia possuía obrigações relacionadas a esse contrato de financiamento 
(“covenants”), dentre elas a de apresentação das demonstrações financeiras da 
companhia e da Petrobras nos prazos de 120 e 151 dias, respectivamente, para 
o encerramento do exercício, com prazo de cura que amplia esses períodos em 
60 dias. A apresentação das demonstrações financeiras nos prazos definidos 
contratualmente é uma exigência que consta na maioria dos contratos de 
financiamento e o não cumprimento pode gerar um vencimento antecipado 
das dívidas. As movimentações dos saldos das debêntures são apresentadas 
a seguir:

2018 2017
Saldo inicial ..................................................................................... 50.018 126.292

Juros e atualizações monetárias .............................................. 2.562 8.128
Amortizações principal ............................................................... (50.723) (76.631)

 Amortizações de juros ................................................................. (1.857) (7.771)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................ – 50.018
 Circulante ....................................................................................... – 50.018
 Total ................................................................................................. – 50.018
Taxa de juros aplicáveis às Debêntures (com base na TJLP)
 De 6 a 8% ........................................................................................ – 8.660
 De 8 a 10% ...................................................................................... – 41.358
 Total ................................................................................................. – 50.018
9. PARTES RELACIONADAS: 9.1. Transações Comerciais e outras operações

Petróleo 
Brasileiro 

S.A.
Petrobras

Petrobras 
Transporte 

S.A. 
Transpetro

Procurement 
Negócios Ele-

trônicos S.A. 
Petronect 2018 2017

Ativo:
 Circulante

Contas a Receber
 Empresas ligadas 835.551 7.291 – 842.842 411.837

835.551 7.291 – 842.842 411.837
Passivo
 Fornecedores

Empresas Ligadas 1.222.330 6.760 36 1.229.126 406.920
 Dividendos ............. – – – – 187.408

1.222.230 6.760 36 1.229.126 594.328
Resultado
Receita bruta por
 prestação de 
serviços ..................... 4.323.039 1.628 – 4.324.667 3.815.361
Custos dos
 serviços
 prestados ................ (933.728) (1.167) – (934.895) (1.193.976)
Compartilhamento
 de gastos
 administrativos ...... (4.580) – – (4.580) (5.083)
Outras receitas
 (despesas) ............... (39.387) – – (39.387) (26.058)

3.345.344 461 – 3.345.805 2.590.244
Os saldos com partes relacionadas são oriundos, principalmente, das atividades 
operacionais da companhia para a prestação de serviços de logística integrada, 
construção de poços e engenharia submarina. 9.2.  Transações Comerciais: 
Refere-se a contratos para prestação de serviços de construção de poços 
marítimos e apoio logístico. O principal cliente da PB-LOG é a PETROBRAS, na 
condição de operadora dos consórcios, correspondendo a quase totalidade da 
receita dos serviços prestados. 9.3. Remuneração da Administração da com-
panhia : A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da companhia foi 
objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de 
maio de 2018. Foi deliberada a fixação do montante global de limite máximo 
anual global da remuneração da Diretoria Executiva nos valores de R$ 5.235, 
válido para o período compreendido entre abril de 2018 a março de 2019. No 
exercício de 2018, a remuneração, incluindo gratificações, dos membros da 
Diretoria Executiva foi de R$ 2.805 (R$ 1.771 no exercício de 2017), referente a 1 
Diretor-Presidente, 1 Diretor Corporativo e Financeiro e 1 Diretor de Operações.
10.  PROCESSOS JUDICIAIS E CONTINGÊNCIAS: 10.1.  Processos judiciais
provisionados: A companhia constituiu provisões em montante suficiente para
cobrir as perdas consideradas prováveis e confiavelmente estimáveis. As prin-
cipais ações se referem a: • Processos fiscais: se referem, principalmente, a não 
homologação de compensações de tributos federais e estaduais, além de autos 
de infração lavrados em razão de divergência entre entendimentos do Fisco 
(Federal e Municipal) e da companhia; • Processos trabalhistas, destacando-
-se: (i) revisão da metodologia de apuração do complemento de remuneração 
mínima por nível e regime; (ii) diferenças de cálculo dos reflexos das horas extras 
nos repousos semanais remunerados; (iii) ações individuais de terceirizados 
com pleito de verba rescisórias entre outros; e • Processo ambiental referente 
à indenização aos pescadores pelo derramamento de óleo no Rio de Janeiro, 
em janeiro de 2000. Os valores provisionados são os seguintes:

2018 2017
Passivo não circulante

Tributária ............................................................................... 33.664 32.575
 Trabalhista ............................................................................ 2.495 3.287
 Ambiental .............................................................................. 387 375

36.547 36.237
Saldo inicial ............................................................................ 36.237 46.888
Adições (Baixas) líquidas

Tributária ............................................................................... 1.089 (3.015)
 Trabalhista ............................................................................ (792) (7.661)
 Ambiental .............................................................................. 12 25

Saldo final ............................................................................. 36.547 36.237
Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das causas 
correspondentes:

2018 2017
Ativo não circulante 
  Trabalhista ............................................................................. 152 384
  Tributária ............................................................................... 36.104 34.176

36.256 34.560
Saldo inicial ............................................................................. 34.560 33.024
Adições ..................................................................................... 873 188
Atualizações ............................................................................ 1.879 2.562
Baixas ....................................................................................... (1.056) (1.214)
Saldo final ................................................................................ 36.256 34.560
10.2.  Processos judiciais não provisionados: Os processos judiciais que 
constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou 
que não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da 
obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não 
são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade 
de saída de recursos. Os passivos contingentes estimados para os processos 
judiciais em 31 de dezembro de 2018, para os quais a probabilidade de perda 
é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza 2018 2017
 Fiscais ..................................................................................... 24.513 23.759
 Trabalhistas .......................................................................... 4.797 5.490
 Cível ........................................................................................ 3 1.717
 Ambiental .............................................................................. 181 169

29.493 31.135
Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal e traba-
lhista, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível: 

Descrição dos processos de natureza fiscal: Estimativa
Autor: União Federal
1) Auto de Infração para cobrança de PIS/COFINS decorrente de
glosa de créditos. 15.048

Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda 
está  pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF).
2) Auto de infração visando a cobrança de contribuição previden-
ciária sobre a parcela paga aos empregados da REFAP título de
Participação nos Lucros e Resultados. 8.790
Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda está 
pendente de julgamento pelo CARF.
Outros processos de natureza fiscal 675
Total de processos de natureza fiscal 24.513
Descrição dos processos de natureza trabalhista: Estimativa
Autor: DIVERSOS - Pessoa física
1) Pleito de horas extras, diferenças salariais, diferenças de férias, 
verbas rescisórias, entre outras (exceto RMNR) 4.797
Situação atual: Os processos encontram-se em fase de conheci-
mento, grau de recurso ou em fase de ececução.
Total de processos de natureza trabalhista 4.797
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DIRETORIA EXECUTIVA
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Diretor-Presidente Diretor Corporativo e Financeiro Diretora de Operações
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

11. TRIBUTOS: 11.1. Imposto de renda, contribuição social e outros tributos 
a recuperar

Ativo 
Circulante

Ativo 
não Circulante

Passivo 
Circulante

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Imposto de Renda e

Contribuição Social ........ 198.059 210.869 – – – –
PIS/COFINS ......................... 1.822 11.546 163.401 137.857 17 –
Imposto sobre Serviços ... – – – – 25.204 23.012
Impostos retido na fonte – – – – – 10.407
Outros.................................. – – – – 7.612 –

199.881 222.415 163.401 137.857 32.833 33.419
O imposto de renda e contribuição social serão realizados no curso das ativi-
dades operacionais da empresa. 11.2. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos: A movimentação do imposto de renda e da contribuição social 
diferidos está apresentada a seguir:

Provisão 
para proces-
sos judiciais

Prejuízos 
fiscais Outros Total

Em 1º de janeiro de 017 ........... 3.841 208.020 3.824 215.685
Reconhecido no resultado
 do exercício .............................. (2.597) (119.431) (4.845) (126.873)
Em 31 de dezembro de 2017 .. 1.244 88.589 (1.021) 88.812
Reconhecido no resultado
 do exercício .............................. (1.246) (88.589) (637) (90.472)
Em 31 de dezembro de 2018 .. (2) – (1.658) (1.660)
Impostos diferidos ativos ....... 89.977
Impostos diferidos passivos .. (1.165)
Em 31 de dezembro de 2017 .. 88.812
Impostos diferidos ativos ....... 144
Impostos diferidos passivos .. (1.804)
Em 31 de dezembro de 2018 .. (1.660)
11.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: 
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor 
dos impostos registrados estão apresentados a seguir:

2018 2017
Lucro contábil antes dos tributos ................................. 1.333.111 1.194.612
Alíquota fiscal nominal ...................................................... 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição Social pela
  alíquota fiscal nominal ................................................... 453.258 406.168
Adições permanentes, líquidas
 Despesas não dedutíveis ................................................ 1.034 (646)
Imposto de renda e contribuição social no
  resultado do exercício..................................................... 454.292 405.522
Alíquota efetiva ................................................................... 34% 34%
A seguir a composição da despesa do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro:

2018 2017
Corrente ................................................................................ 363.821 278.649
Diferido ................................................................................. 90.471 126.873
Total de despesa de imposto de renda e contribui-
ção social .............................................................................. 454.292 405.522
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.1. Capital social: O capital social é composto 
por 2.360.959.993 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 o capital social é de R$ 3.162.458. 12.2. Participação 
acionária: O capital social da Sociedade é controlado em 100% pela empresa 
Petróleo Brasileiro S.A. 12.3. Reserva de lucros: Reserva legal: É constituída à 
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 
193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 12.4. Dividendos: 
Através de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 15 de março de 
2018, foram aprovados os dividendos intermediários relativos ao resultado do 
período de janeiro a setembro de 2017 no montante de R$ 539.761, e o valor 
restante de R$ 209.874 foi aprovado pelo acionista através de Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) realizada em 26 de abril de 2018. Por meio de Assembleias Ge-
rais Extraordinárias (AGE) realizadas em 30 de maio de 2018, 12 de novembro e 
2018 e 12 de dezembro de 2018, foram aprovados os dividendos intermediários 
relativos ao resultado do período de janeiro a setembro de 2018 no montante 
de R$592.767, que foram pagos ao longo do exercício de 2018, restando o 
valor de R$242.111 que será submetido à aprovação do acionista quando da 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em abril de 2019. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 os dividendos estão assim demonstrados:

2018 2017
Lucro líquido do exercício ........................................................ 878.819 789.090
  Constituição da Reserva Legal ............................................. (43.941) (39.455)
Lucro básico para determinação do dividendo ................... 834.878 749.635
  Dividendos obrigatórios - 25% ............................................. 208.719 187.409
Dividendos Propostos
  Dividendos intermediários antecipados (pagos em 2018) 384.048 –-
  Dividendos obrigatórios (pagos em 2018) ........................ 208.719 187.408
  Dividendos adicionais propostos (a ser submetido à
    aprovação de AGO) ................................................................ 242.111 562.227

834.878 749.635
13. GERENCIAMENTO DE RISCOS: A gestão da companhia é realizada por seus
Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos da sua 
controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço adequado 
entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, 
quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do
contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação efetiva dos seus 
recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas 
estratégicas. As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos 
abaixo descritos: 13.1. Risco cambial: O gerenciamento dos riscos cambiais é
feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, que busca identificá-los 
e tratá-los de forma integrada, visando garantir alocação eficiente dos recursos 
destinados à proteção patrimonial. 13.2. Risco de taxa de juros: Decorre da pos-
sibilidade da companhia sofrer ganhos ou perdas relativos às oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação 
desse tipo de risco, a companhia segue as orientações corporativas para as em-
presas do Sistema Petrobras. A companhia possui dívidas financeiras associadas 
a taxas flutuantes, que podem majorar suas despesas financeiras no futuro. As 
dívidas denominadas em moeda estrangeira estão sujeitas, principalmente, a
flutuações da taxa Libor. As dívidas em moeda nacional estão sujeitas a variações 
da taxa TJLP e do CDI diário. 13.3. Risco de crédito: A companhia está exposta
ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de 
seu caixa, que é feita com base nas orientações corporativas de sua controladora 
Petrobras. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos valores 
depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição 
máxima ao risco de crédito está representada, principalmente, pelo saldo do 
contas a receber, que por sua vez, é atenuado por possuir como principal cliente 
a sua controladora Petrobras. O vencimento dos recebíveis concedidos na data 
das demonstrações financeiras era:

2018 2017
Recebíveis

A vencer ................................................................................. 844.581 415.046
Vencidos há mais de 30 dias ............................................. 419 419

845.000 415.465
A companhia não apresenta saldos significativos em atraso e histórico relevante 
de perdas por inadimplência. A Administração avalia que os riscos de crédito 
associados aos saldos de contas a receber são reduzidos, em função de suas 
operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas 
de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez. 13.4. Risco de liquidez: O risco de liquidez da companhia 
é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outros 
ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A seguir, 
estão as maturidades contratuais de passivos financeiros a valores nominais, 
incluindo pagamentos de juros estimados:

Valor Contábil
Fluxo de Caixa 

contratual
Em 31 de dezembro de 2018
Passivos financeiros não derivativos
 Fornecedores ......................................................... 148.488 148.488
 Partes relacionadas.............................................. 1.229.126 1.229.126
Total ........................................................................... 1.377.614 1.377.614
Em 31 de dezembro de 2017
Passivos financeiros não derivativos
 Fornecedores ......................................................... 162.579 162.579
 Debêntures ............................................................ 50.018 51.664
 Partes relacionadas.............................................. 406.920 406.920
Total ........................................................................... 619.517 621.163

13.5. Valor justo dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos dos ativos 
e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no 
balanço patrimonial, são os seguintes:

2018 2017
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Caixa e Equivalentes de caixa ........ 1 1 22 22
Contas a receber - ativos
  financeiros “FIDC” ........................... 3.863.191 3.863.191 3.912.494 3.912.494
Debêntures......................................... – – (50.018) (50.998)
14.  RECEITA DE SERVIÇOS: A receita da companhia está substancialmente
concentrada em seu acionista controlador PETROBRAS. Abaixo apresentamos 
a composição da receita bruta apresenta na demonstração de resultado do
exercício:

2018 2017
Receita Bruta de serviços ..................................................... 3.476.662 3.819.159
  ISS................................................................................................ (139.700) (135.604)
  PIS ............................................................................................... (73.070) (63.016)
  COFINS ....................................................................................... (336.563) (290.256)

2.927.329 3.330.283
15. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2018 2017
Receitas Financeiras

Juros e receitas ................................................................. 243.787 393.704
Variações monetárias ativas .......................................... 13.580 16.421
Variações cambiais líquidas ........................................... – 41

257.367 410.166
Despesas Financeiras
 Juros .................................................................................... (1.692) (7.517)

Variações monetárias passivas ..................................... (903) (644)
(2.595) (8.161)

16. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS 2018 2017
Reversão de despesas com perdas e provisão
para contingências ................................................................. (835) 10.189

Despesas com ociosidade de embarcações ...................... (35.890) (27.938)
Crédito de PIS/COFINS ............................................................ – 40.758
Outras receitas (despesas), líquidas ................................... 2.982 (2.771)

(33.743) 20.238
17. DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA 2018 2017
Despesas com pessoal cedido ............................................ (15.556) (14.447)
Outras despesas administrativas ...................................... (5.135) (3.809)
Compartilhamento de gastos com a controladora ....... (4.579) (5.083)
Depreciação e amortização.................................................. (1) (2)
Despesas tributárias.............................................................. (12.394) (19.225)

  Afretamentos de Embarcações e Aeronaves .................. (1.063.377) (1.232.484)
  Serviços Logísticos ................................................................. (639.282) (661.712)
  Serviços Técnicos .................................................................... – (536.126)
  Operações Terrestres............................................................. (14.346) (20.828)
  Outros Custos Operacionais ................................................ (60.577) (64.199)

(1.815.247) (2.557.915)
Na demonstração do resultado
Despesas Administrativas ..................................................... (25.271) (23.341)
Despesas Tributárias ............................................................... (12.394) (19.225)
Custos dos serviços prestados ............................................. (1.777.582) (2.515.348)

(1.815.247) (2.557.915)
18. COMPROMISSOS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS DE ARRENDAMENTO MER-
CANTIL OPERACIONAL: Os arrendamentos mercantis operacionais incluem, 
principalmente, embarcações e aeronaves de apoio marítimo para os serviços 
de logística integrada:
2019 ......................................................................................................................... 676.932
2020 ......................................................................................................................... 217.283
2021 ......................................................................................................................... 150.018
2022 ......................................................................................................................... 107.103
2023 ......................................................................................................................... 49.904
2024 em diante ..................................................................................................... 27.444
Em 31 de dezembro de 2018 ........................................................................... 1.228.684
Em 31 de dezembro de 2017 ........................................................................... 2.497.425
No exercício de 2018, a companhia reconheceu despesas com arrendamento 
mercantil operacional no montante de R$1.060.733 (R$780.007 em 2017).

Aos Conselheiros e Diretores da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (“Companhia” 
ou “PB-LOG”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à PB-LOG 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: Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das opera-
ções da Companhia, referente a receita e correspondentes custos dos serviços prestados, são realizadas com seu acio-
nista controlador Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras, conforme apresentado na nota explicativa nº 9 às demonstrações 
financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do 
valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da 
Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimen-
tos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da companhia. Para a formação 
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações e registros contábeis, confor-
me aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 
- Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está con-
sistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financei-
ras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar à este respeito. Responsabilidades da administração pelas demons-
trações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-

cessários 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 PB-LOG continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a PB-LOG ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da PB-LOG. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da PB-LOG. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria 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 PB-LOG a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019
KPMG Auditores Independentes Anderson C. V. Dutra
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-093231/O-6

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO CONGLOMERADO PETROBRAS PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras optou pela constituição de um órgão estatutário de 
caráter permanente - denominado Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (“CAE Conglomerado”) - vinculado diretamente ao seu Conselho 
de Administração, com a finalidade de assessorá-lo, bem como aos Conselhos de Administração, quando houver, às Assembleias de Acionistas ou às Diretorias 
Executivas de determinadas sociedades controladas integrantes do Sistema Petrobras (doravante, “Sociedades”), para apreciação de matérias de sua competência 
e responsabilidade regimental e que serão objeto de orientação para essas Sociedades. O Resumo do Relatório Anual de Atividades do CAE Conglomerado abrange 
todas as Sociedades, é emitido de forma única e encontra-se divulgado no endereço eletrônico da Petrobras. O parecer a seguir é emitido individualmente e reflete 
as conclusões expressas no citado relatório, com as adaptações de redação demandadas para cada uma das Sociedades. Os membros do Comitê de Auditoria Es-
tatutário do Conglomerado da Petrobras, tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, considerando todas as análises, estudos 
e debates realizados no transcorrer das reuniões e dos trabalhos de acompanhamento e supervisão efetuados, descritos de forma sumarizada no Resumo do 
Relatório Anual de Atividades, concluíram, quanto à Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A., que: (i) os processos de controles internos para a produção 
dos relatórios financeiros são efetivos e as ações de prevenção e combate à fraude e corrupção são adequadas; (ii) a Auditoria Independente é efetiva e não foi 
reportada nenhuma ocorrência que pudesse comprometer sua independência; (iii) a Auditoria Interna possui orçamento financeiro compatível com a sua estrutura 
organizacional, permitindo desempenho satisfatório de suas funções, com atuação independente; (iv) a gestão e o monitoramento dos principais fatores de riscos 
vêm sendo gerenciados pela Administração, e; (v) os parâmetros em que se fundamentaram os cálculos atuariais, bem como o resultado dos planos de benefícios 
mantidos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social são razoáveis e alinhados às melhores práticas de mercado. Neste contexto, após procederem ao exame 
e análise das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras Anuais de 2018”) e do 
Relatório dos Auditores Independentes, não obstante esse último ter sido emitido pela KPMG Auditores Independentes com opinião contendo um parágrafo de 
ênfase de transações com partes relacionadas, os membros do Comitê recomendam a sua aprovação pelo órgão societário competente da Petrobras Logística de 
Exploração e Produção S.A..  Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

Jerônimo Antunes Durval José Soledade Santos Francisco Vidal Luna
 Conselheiro de Administração Independente da Petrobras Membro do Comitê de Auditoria Estatutário Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
 Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado do Conglomerado Petrobras  do Conglomerado Petrobras
 Petrobras - Especialista Financeiro e de Contabilidade Societária

O Conselho Fiscal da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - 
PB-LOG, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião reali-
zada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras, compreendendo balanço patrimonial, demonstrações de resultado, 
dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de 
caixa e do valor adicionado complementadas por notas explicativas e a proposta 
de distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Com base nos exames efetuados, considerando o Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido 
com opinião sem ressalvas, as práticas contábeis adotadas pela Companhia e 
as informações prestadas pela Administração, este Conselho opina no sentido 
de que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas 
a apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Petrobras Logística 
de Exploração e Produção S.A. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019.

Carlos Henrique Vieira Candido da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Eduardo Barboza da Silva Denis do Prado Netto
Conselheiro Conselheiro


	MM01_RIO
	MM02_RJ
	mm03_RJ
	mm04_RJ
	mm05_RJ
	mm06_RJ
	mm07_RJ
	mm08_RJ
	mm09_RJ
	mm10_RJ
	mm11_RJ
	mm12_RJ
	mm13_RJ
	mm14_RJ
	mm15_RJ
	mm16_RJ
	mm17_RJ
	mm18_RJ
	mm19_RJ
	mm20_RJ
	mm21_RJ
	mm22_RJ
	mm23_RJ
	mm24_RJ
	mm25_RJ
	mm26_RJ
	mm27_RJ
	mm28_RJ
	mm29_RJ
	mm30_RJ
	mm31_RJ
	mm32_RJ

