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Por que a reforma da Previdência se 
tornou a da discórdia?

Rodrigo Franchini, página 2

EMPRESA-CIDADÃ
Economês  
esconde arrocho 
do governo no  
salário mínimo
Paulo 
Márcio de 
Mello, 
página 4

Moraes ignora PGR e acirra 
confronto institucional 

Em uma batalha de decisões 
que aprofunda o choque institu-
cional por investigação aberta 
pelo próprio Supremo, o minis-
tro do STF Alexandre de Moraes 
decidiu nesta terça-feira manter 
a tramitação do inquérito para 
apurar notícias falsas (fake news)
e ofensas contra ministros do tri-
bunal.

A decisão foi tomada após 
a procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, decidir 
arquivar a parte do inquérito 
que deveria caber legalmente 
à PGR. Moraes é o relator do 
caso. De acordo com o minis-
tro, apesar da decisão de Dod-
ge, o inquérito vai continuar em 
andamento porque o Ministério 
Público, no entendimento de 
Moraes, não pode arquivar a 
investigação. Após a decisão, o 
caso deverá ser prorrogado por 
mais 90 dias. 

Apesar de a procuradora en-
tender que o arquivamento é um 
procedimento próprio da PGR e 
irrecusável, Moraes tomou a ma-
nifestação com uma solicitação 

e entendeu que a medida precisa 
ser homologada pelo STF. 

“Não se configura constitucio-
nal e legalmente lícito o pedido 
genérico de arquivamento da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, sob o argumento da titularida-
de da ação penal pública, impedir 
qualquer investigação que não 
seja requisitada pelo Ministério 
Público”, disse Moraes. 

Mais cedo, em manifestação 
enviada à Corte, Dodge se posi-
cionou contra o andamento da in-
vestigação, por entender que foi 
desrespeitado “o devido processo 
legal e ao sistema penal acusató-
rio estabelecido na Constituição 
de 1988”. Com base nesse enten-
dimento, o MP é o responsável 
pela condução da investigação 
criminal, e o Judiciário somente 
pelo julgamento.

“O ordenamento jurídico vi-
gente não prevê a hipótese de o 
mesmo juiz que entende que um 
fato é criminoso determinar a 
instauração e designar o respon-
sável por essa investigação”, diz 
Dodge.

IDH brasileiro melhora na  
educação mas piora na renda

Entre 2016 e 2017, o Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) do Brasil manteve-se pra-
ticamente estável: passou de 0,776 
para 0,778. É o que mostram os da-
dos atualizados do Radar IDHM, 
estudo que detalha os indicadores de 
desenvolvimento humano no Bra-
sil, nas unidades da Federação e em 
Regiões Metropolitanas. O Radar 
IDHM, divulgado nesta terça-feira, é 
composto por três dimensões (renda, 
educação e longevidade), formadas 
por diversos indicadores.

Apesar de ter sido observada uma 
leve queda de 0,92% no valor da ren-
da per capita entre 2016 e 2017, que 
passou de R$ 842,04 para R$ 834,31 
e gerou uma retração do IDHM Ren-
da de 0,748 para 0,747, esse impac-
to foi contrabalanceado pelas outras 
duas dimensões. O crescimento da 

esperança de vida, de 75,72 anos para 
75,99 anos, foi o principal indicador 
que elevou o IDHM Longevidade 
de 0,845 para 0,850. Já a dimensão 
Educação, que avançou de 0,739 
para 0,742, obteve uma importante 
contribuição do subíndice de Frequ-
ência Escolar, que passou de 0,792 
para 0,797.

Embora persistentes, as diferenças 
diminuíram no período quando se ob-
serva os dados desagregados por cor 
e sexo. O IDHM da população branca 
caiu de 0,819 para 0,817, e o da popu-
lação negra elevou-se de 0,728 para 
0,732. Esse resultado foi possível pela 
melhoria em todos os quesitos anali-
sados para os negros e pela queda nas 
dimensões renda e educação para os 
brancos. Ainda assim, brancos ganham 
cerca de duas vezes mais que os ne-
gros: R$ 1.144,76, contra R$ 580,79.

Para salvar reforma,  
Maia mexe na Previdência 
ainda na CCJ
Presidente da Câmara 
quer tirar pontos 
polêmicos para 
projeto caminhar

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
autorizou seus aliados a propor à 
oposição mudanças no texto da re-
forma da Previdência já na Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ), 
de acordo com informações do site 
Congresso em Foco.

Entre os pontos que sofrem 
maior resistência estão a desconsti-
tucionalização, o fim do FGTS para 
aposentados que sigam trabalhan-
do e o abono. Com as concessões, 
Maia espera poder votar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) na 
CCJ nesta quarta-feira.

O veto da equipe econômica ao 
aumento real do salário mínimo é 
um novo entrave ao andamento da 
reforma da Previdência. Líder do 
PSL, partido do presidente Bolso-
naro, no Senado, Major Olímpio 
(SP) disse que “o governo vai to-
mar um cacete e pedir desculpas, 
senão trava de vez a Previdência”.

Em debate na Comissão de Tra-

balho, de Administração e Serviço 
Público nesta terça, o ex-ministro 
do Trabalho e Previdência Social 
Miguel Rossetto defendeu a manu-
tenção do modelo de repartição do 
sistema previdenciário. Para ele, o 
modelo é socialmente mais justo e 
pode ser financiável no longo prazo.

Para Rossetto, o modelo atual 
pode ser aperfeiçoado, mas é “es-
truturalmente eficiente”. Ele criti-
cou o governo por separar a con-
juntura econômica do País, marca-
da por recessão e desemprego, do 
debate sobre a Previdência. “Uma 
discussão séria sobre o modelo pre-
videnciário enfrenta a questão cen-

tral que é a da arrecadação previ-
denciária. E o governo em nenhum 
momento fala disso”, observou à 
Agência Câmara.

O deputado Bira do Pindaré 
(PSB-MA) disse que a economia 
que o governo espera obter com a 
reforma pode ser obtida com dois 
projetos apresentados pelo PSB. O 
primeiro (PL 1981/19) estabelece a 
cobrança de Imposto de Renda so-
bre lucros e dividendos. O segundo 
(PLP 9/19) institui o Imposto sobre 
Grandes Fortunas. Segundo Pinda-
ré, a arrecadação prevista com as 
duas proposições é de R$ 125 bi-
lhões por ano.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Concessões do governo não afastam
risco de greve dos caminhoneiros

Por temer uma nova paralisação 
dos caminhoneiros, o Governo Bol-
sonaro anunciou nesta terça-feira 
algumas medidas, como a libera-
ção de R$ 2 bilhões para obras nas 
rodovias e mais R$ 500 milhões, 
via BNDES, para linha de crédito 
que atenderá aos motoristas autô-
nomos.

Os valores são minúsculos 
frente aos problemas. A Confe-
deração Nacional do Transporte 
(CNT) estima que, só para fazer 
as obras mais urgentes, como re-
construção, restauração e reade-
quação das vias desgastadas, são 
necessários R$ 48 bilhões em in-
vestimentos imediatos.

Caminhoneiros que participaram 
da paralisação de 2018 classifi-
caram as medidas como esmola e 
não descartam nova greve este ano. 
“Nada do que o ministro da Infra-
estrutura anunciou nos ajuda. É um 

avanço conseguir pegar dinheiro 
no BNDES a baixo custo? É. Mas 
hoje, mais da metade dos caminho-
neiros estão com o nome sujo no 
Serasa. Nós vamos conseguir pegar 
esse crédito?”, questiona Wanderlei 
Dias, o Dedéco, de Curitiba (PR), 
em entrevista à Folha de S.Paulo.

O crédito do BNDES deverá 
ser usado para aquisição de pneus 
e manutenção dos veículos. A li-
nha de crédito deverá ser ofertada, 
inicialmente pelo Banco do Brasil 
e pela Caixa. Cada caminhoneiro 
terá direito a R$ 30 mil, com o li-
mite de dois caminhões por CPF.

Jornalistas questionaram o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, sobre a origem do dinheiro, já 
que o orçamento sofre cortes suces-
sivos do Ministério da Economia. 
“A equipe econômica vai fazer, na 
coluna de despesas, um rateio entre 
todos [os ministérios], cada um vai 

dar uma contribuição para permitir 
melhora nas estradas brasileiras”, 
tentou explicar Lorenzoni.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta terça-feira que 
o governo está comprometido em 
não manipular preços e em aumen-
tar a transparência da Petrobras. 
Ele e o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, explica-
ram ao presidente Jair Bolsonaro, 
em reunião do Palácio do Planalto, 
como funciona o processo de for-
mação de preços dos combustíveis. 

Em coletiva de imprensa após 
a reunião, Guedes alertou que um 
eventual congelamento de preços co-
locaria em risco os futuros leilões de 
gás e petróleo, inclusive do exceden-
te de barris da camada pré-sal.

“Quem estabelece as práticas de 
preço é a Petrobras”, declarou Gue-
des, em sua primeira entrevista co-
letiva desde que assumiu o cargo.

Redução no ICMS de insumos privilegia agronegócio
O defensor público e ex-coorde-

nador do Fórum Paulista de Com-
bate aos Impactos dos Agrotóxicos 
e Transgênicos Marcelo Novaes, em 
entrevista à Rádio Brasil Atual, nesta 
terça-feira, disse que o convênio que 
reduziu em R$ 40 bilhões no Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para agricultores é 
uma forma de privilegiar, sobretudo, 
o agronegócio. “Lamentavelmente 
essa é a realidade. Um programa que 
existe desde 1997 e representa uma 
renúncia fiscal, uma verdadeira caixa 

preta”, avalia Novaes.
A crítica do defensor tem por 

base a prorrogação do benefício 
concedido no início deste mês pelo 
Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) ao setor de insu-
mos agropecuários que, por mais 
um ano, terá a base de cálculo re-
duzida do ICMS sobre o transporte 
interestadual e ficarão isentos do 
imposto no deslocamento interno.

Os estados avaliam que o benefício 
prejudica os cofres públicos, mas o 
agronegócio defende que a medida é 

importante para a balança comercial e 
para que os alimentos não sofram au-
mento, o que Novaes contesta. “É um 
setor extremamente privilegiado, prin-
cipalmente o agronegócio, mas não 
para o pequeno e médio produtor que 
estão asfixiados”, explica o defensor, 
em referência aos grandes produtores 
do campo.

“Toda a receita tributária do país, 
se a gente colocasse numa cesta, o 
setor agropecuário e de celulose re-
presentaria 0,2% dos tributos arre-
cadados”, explica. 
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A quem interessa mostrar a nudez dos reis?

Reforma da Previdência pode gerar  
4,3 milhões de empregos. Será?

Por que a reforma da 
Previdência se tornou a 
reforma da discórdia?

Há tempos o mercado vem precificando uma reforma da Pre-
vidência para o nosso regime público. Podemos dizer que desde 
Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma e, mais recente-
mente, por Michel Temer, esse assunto esteve em pauta em algum 
momento durante os seus mandatos.

Porém, por mais debatido que foi, o tema não chegou a evoluir, 
ora por descuido da base, ora por ser muito impopular para deter-
minado momento, ou ora ainda por ter baixa adesão da opinião 
pública. Desculpas não faltaram ao longo desses anos, o que nos 
levou ao atual abismo fiscal que estamos vivendo.

Embora já explanados de maneira exaustiva, os números desse 
cenário é que nos recordam do senso de urgência do assunto. O 
rombo fiscal causado pela Previdência em 2018 chegou a mais 
de R$ 290 bilhões, somando o INSS e RPPS (Regimes Próprios 
dos Servidores Públicos da União), o que significa um déficit 8% 
maior do que o registrado em 2017, finalizando o pior resultado 
da série histórica no Brasil.

Junto a esse panorama, soma-se ainda a tendência de piora des-
ses dados ano após ano. Segundo o próprio governo, o déficit 
primário do ano passado foi de R$ 120 bilhões, quinto ano con-
secutivo desse resultado ruim. Assim, como um país que busca 
estabilidade fiscal, é evidente que não conseguimos mais seguir 
da mesma forma e, justamente por isso, a reforma da Previdência 
é tão essencial para esse novo ciclo político que se iniciou após 
as eleições.

No entanto, mesmo diante de números tão claros, por que a 
aprovação da reforma é tão difícil? Por que a votação no Con-
gresso a na Câmara parecem tão distantes?

Na segunda quinzena do mês de março tivemos uma forte 
demonstração de como a política e as disputas de poderes in-
fluenciam na volatilidade do mercado financeiro. Até o dia 20 
de março, o Ibovespa estava acumulando uma alta de 2,57% e, 
na mesma semana, após declarações divergentes do governo, de 
partidários e, principalmente, de Rodrigo Maia, chegamos no dia 
22 com uma perda acumulada de 1,93%, ou seja, uma variação de 
mais de 4,5% em apenas dois dias.

Isso demonstra como nós brasileiros estamos suscetíveis a essa 
disparidade de ideias em relação a economia futura do país. Nes-
sa turbulenta semana de oscilação, por exemplo, a governabilida-
de do atual presidente foi testada e, infelizmente para ele e para 
aqueles que o apoiam, ficou evidente que o homem com o poder 
atualmente no Brasil chama-se Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara ameaçou sair da articulação da refor-
ma da Previdência e deixar que o presidente e seus ministros to-
massem o rumo dessa negociação com a casa legislativa. Além 
disso, ainda tivemos a declaração do ministro da economia, di-
zendo que pode deixar o governo se entender que seus esforços 
não são de mais valia para o Brasil. Resultado: volatilidade, osci-
lação e susto no mercado.

A habilidade de estancar a crise política foi posta à prova nos 
dias seguintes aos episódios. Houve conversas envolvendo o pre-
sidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, Onix Lorenzoni, o próprio 
Paulo Guedes e até Sérgio Moro, e dessas conversas todas vieram 
anúncios de paz, de conflitos resolvidos, páginas viradas e fotos 
estampadas nos jornais, com o claro intuito de demonstrar que 
as divergências haviam ficado para trás e que de agora em diante 
haveria uma sinergia maior para que a reforma fosse melhor tra-
balhada e, consequentemente, aprovada.

Aliás foi designado que o próprio Paulo Guedes tomaria a fren-
te da articulação política para a aprovação da PEC e que Rodrigo 
Maia lhe daria apoio. Com isso, quase que de imediato tivemos 
uma recuperação do mercado e a bolsa fechou março com um 
negativo de apenas 0,18%.

Por outro lado, creio que ainda não temos o cenário perfeito 
para que a reforma ande sem mais problemas. Isso porque esses 
últimos acontecimentos deixaram a mostra a falta de sinergia en-
tre os poderes e nos mostraram o quão frágil é, e pode ser ainda 
mais, essa democracia que estamos vivenciando no início desse 
novo governo. O Brasil tem um regime presidencialista e precisa 
de apoio nas casas que compõem o poder legislativo para que o 
país caminhe.

De uma maneira geral, o ambiente político já esteve mais cal-
mo, mas nada que assuste e acabe afastando a possibilidade da 
reforma ser aprovada de alguma maneira. O que esperamos é que 
venham novas articulações, novas conversas, extensas negocia-
ções e tudo o que já vimos funcionar tantas outras vezes nesse 
mundo obscuro chamado política para resolver o entrave que nos 
encontramos.

O que precisa ser feito agora não é voltar a velha política, como 
dizem de maneira generalizada, e nem taxar que a política é ne-
gativa, seja ela nova, velha, antiga ou ultrapassada. O Brasil pre-
cisa de uma reforma nova para que possamos ter um horizonte 
promissor e aproveitarmos da melhor maneira possível a nossa 
velhice.

q  Rodrigo Franchini
Chefe de produtos da Monte Bravo.

Raul Scalabrini Ortiz escreveu 
“uma noite, na pequena escrivaninha 
que eu tinha na casa de minha mãe, 
onde tinha escrito “O homem que está 
só e espera”, tomei a decisão e me sui-
cidei. Suicidei-me para mim mesmo e 
fiquei convertido em um puro espírito. 
As demoníacas potências do imperia-
lismo britânico seriam inermes para 
mim. Elas têm validez somente sobre 
o temporal, mas não sobre o espírito, 
e eu era só espírito”. E Martín Scala-
brini Ortiz comentou “dessa maneira, 
(Raul) renuncia às honras, aos reco-
nhecimentos, aos prêmios que a classe 
dominante e hegemônica tem prepara-
do para seus fiéis representantes cultu-
rais que expressam sua ideologia”.

O parágrafo acima, retirado do Pró-
logo de Política britânica no Rio da 
Prata, de Raúl Scalabrini Ortiz (Edi-
tora Insular, Florianópolis, 2014), 
desvenda, com perfeição, a corrupção 
mental, inserida na pedagogia colo-
nial.

São, por exemplo, prêmios – do Faz 
a Diferença, de O Globo, passando 
pela Mídia do Ano, a Emmy Interna-
cional até o Nobel – com a sagacida-
de de seus outorgantes/patrocinadores 
que vão, inflando vaidades, promo-
vendo a ideologização de interesse 
das potências colonizadoras, das elites 
espoliadoras e rentistas e construindo 
mitos de pés de barro. São também en-
trevistas cuidadosamente preparadas 
para enaltecer os vendilhões e agentes 
estrangeiros, e todo uso das máquinas 
de torrar cérebros.

E, dependendo do estágio mental da 
plateia, atribuem-se aos oposicionistas 
o que sempre fazem os executores do 
Poder, como prova de que aqueles são 
“comunistas”, “corruptos” e não con-
fiáveis. Quantas vezes meu caro leitor 
já leu ou ouviu denúncias de “ideias 
de Gramsci”, como sendo aplicadas 
pelas “esquerdas”, mas que são fiel-
mente executadas pelo Poder?

Nem se dão conta que Antonio Gra-
msci, mais citado do que lido, faleceu 
em 1937; e, por mais genial que tenha 
sido, sem conhecer a realidade provo-
cada pela revolução da informação, 
pelas aplicações da Teoria de Shan-
non, construída ao fim da II Guerra 
Mundial.

Os veículos de comunicação de 
massa, especialmente a televisão, a 
indústria cultural, onde a influência 
de Hollywood já foi notável, hoje 
entregue aos jogos eletrônicos, virtu-

ais, constroem o perfeito sábio idiota 
(idiot savant), adestrado para executar 
operações cujo sentido desconhece to-
talmente. E esta é a melhor hipótese.

Vejamos a fala do ministro Sergio 
Moro, alvo de caçoada nas redes vir-
tuais pela incapacidade de pronunciar 
palavras de uso corriqueiro e de se ma-
nifestar sem o mínimo conhecimento 
exigível para seu cargo. O que dizer 
então do presidente mito, Jair Messias 
Bolsonaro (JMB)? (“O que queremos 
é o PT fora de combate. Eles fizeram 
besteira demais. Para mim, vale mais 
a questão ideológica do que a corrup-
ção”, JMB em 21/1/2018, e “o ECA 
tem que ser rasgado e jogado na latri-
na. É um estímulo à vagabundagem 
e à malandragem infantil”, JMB em 
23/8/2018). E são os que governam 
o Brasil. São exemplos para milhares 
de pessoas, sobretudo os jovens, em 
processo de desenvolvimento da per-
sonalidade.

Mais um crime do poder coloni-
zador. Para que um poder que não 
represente efetivamente o povo se 
mantenha, sem apelar para a repressão 
e as armas, ele irá falsificar completa-
mente a realidade. E não é invenção 
minha, nem fruto de análise do maior 
pensador atual sobre as comunicações 
– Noam Chomsky. Está em 1984, cé-
lebre romance, publicado em 1949, 
de George Orwell: “Quem controla o 
passado controla o futuro; quem con-
trola o presente, controla o passado”.

Em Chomsky (Mídia – propagan-
da política e manipulação, wmfmar-
tinsfontes, SP, 2017): “Quando se tem 
a mídia e o sistema educacional sob 
controle absoluto e a universidade as-
sume uma postura conformista, é pos-
sível vender essa versão”, referindo-se 
às farsas da guerra no Vietnã.

O mesmo que ocorre na invasão do 
Iraque, na destruição da Líbia, na pri-
são do Lula e com o “ditador” Maduro 
e as 18 eleições e plebiscitos da Era 
Hugo Chávez (1999 a 2018), ganhas 
pelos bolivarianos e. que contrasta, 
por exemplo, com a Arábia Saudita 
– um porta-avião estadunidense para 
ameaçar eventuais insurreições árabes 
– sem Congresso, sem partidos, sem 
eleições!

Mas, para a família Bolsonaro, 
que nunca ocultou sua ligação com 
as milícias cariocas, premiando-os e 
empregando-os, a mídia coloca panos 
quentes ou silencia. Como as mídias 
cobrem com véu o que o jurista e pro-

fessor Luiz Moreira chama de “pt ju-
rídico”, que congrega o ex-ministro 
José Eduardo Cardozo, o deputado 
Paulo Pimenta e o ex-deputado Wadih 
Damous, entre outros, que trabalham 
para manutenção da situação que pre-
judica o ex-presidente Lula.

E Lula não está preso por suas 
eventuais incorreções. Quem o pren-
deu está entre os que indicaram Joa-
quim Barbosa, Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia, a maioria dos membros dos 
Tribunais Superiores, e “refundaram” 
o PT, quando surge o “mensalão” 
(2005/2006), e que passaram a defen-
der os interesses do sistema financeiro 
internacional (a banca) e das velhas 
oligarquias.brasileiras.

Mas não é fácil mostrar que todos, 
desde a Constituição de 1988, apro-
vando suas numerosas descaracteri-
zações, com emendas constitucionais, 
no governo ou na oposição, trabalham 
para a banca. Chamam guerra híbrida 
a mistura das ações de espionagem, 
subversão da ordem, pressões milita-
res, junto com as desinformações das 
mídias e redes virtuais. Mas o que te-
mos de novidade são os instrumentos 
desenvolvidos com as tecnologias da 
informação.

Desde sempre, e por isso denomino 
pedagogia colonial, os poderes procu-
raram deformar a realidade, impedir a 
compreensão do que ocorre na socie-
dade. Antonio da Silva Mello, médi-
co, pensador humanista, da Academia 
Brasileira de Letras, em sua obra no-
tável, O homem: sua vida, sua educa-
ção, sua felicidade, de 1945, mostra 
que a religião, que acompanha nossa 
existência, participa dos modos de 
criar diferenças, discriminar, hierar-
quizar a vida humana. Mas a quem in-
teressa mostrar a nudez dos reis?

Concluo, como iniciei, com Raúl 
Scalabrini Ortiz, na obra citada, que 
mostra para nós, nascidos nas Améri-
cas, a fonte da pedagogia colonial: “O 
aborígene foi substituído por imigran-
tes. Estes eram fatos enormes, objeti-
vos, claros. A inteligência americana 
nada viu, nada ouviu, nada soube. Os 
americanos com faculdades escreviam 
tragédias ao modo grego ou disputa-
vam sobre exatos termos das últimas 
doutrinas europeias”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

da Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).

1 – A reforma da Previdência é 
necessária, mas não podemos con-
cordar com seus pontos extrema-
mente desumanos e inconstitucio-
nais (a redução do BPC recebido 
pelos velhinhos miseráveis, por ex-
emplo, é de uma atrocidade cruel 
insuperável).

2 – Também temos que analisar 
com muito cuidado declarações 
que não mostram bases empíricas 
que as sustentem. Veja isto: refor-
ma da previdência pode gerar 4,3 
milhões de empregos em quatro 
anos; isso é o que prevê o governo 
(G1).

3 – Será que os brasileiros vão 
acreditar neste discurso de Mar-
co Antônio Cavalcanti, subsecre-
tário de Política Fiscal da Secre-

taria de Política Econômica do 
governo?

4 – Em 30/10/2017, Henrique 
Meirelles disse o seguinte: “Nova 
lei trabalhista deve gerar mais de 
6 milhões de empregos”. Desde 
essa data, o desemprego só au-
mentou ou ficou estável (hoje gi-
rando em torno de 13 milhões de 
pessoas, mais 5 milhões que já não 
procuram emprego).

5 – O Brexit foi aprovado com 
a promessa de mais empregos, 
mais impostos, mais prosperi-
dade. O Reino Unido perdeu 6,6 
bilhões de libras em atividade 
econômica a cada trimestre des-
de que votou a favor de deixar a 
União Europeia, segundo a S&P 
Global Ratings, a mais recente 

instituição financeira a estimar 
os prejuízos do Brexit (Extra,
4/4/19).

6 – Diziam que com o pagamen-
to de bagagem extra o preço das 
passagens iria diminuir. Isso não 
ocorreu.

7 – Diziam que a limitação 
dos gastos públicos (necessária) 
iria reduzir a dívida do país as-
sim como os juros. Nada disso 
ocorreu.

Discursar em favor de uma 
ideia é uma coisa, mostrar 
resultado positivo efetivo é 
outra.

q  Luiz Flávio Gomes
Professor, jurista e deputado

 federal (PSB-SP).
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Emitir dívidas ou dinheiro para 
impulsionar o desenvolvimento

Em um período de seis semanas, a rede Fox News 
mencionou a deputada norte-americana Alexandria Oca-
sio-Cortez (Partido Democrata) ao menos 3.181 vezes, 
e nem um dia se passou sem que ela fosse citada. “Isso 
mostra como eles lutam duramente contra a saúde digna, 
salários e a justiça para todos, apontando seu poder de 
fogo na mais jovem congressista da história para fazê-
lo”, comentou AOC – como é conhecida – no Twitter 
– plataforma onde desponta com quase 4 milhões de 
seguidores.

Suas posições progressistas (extrema-esquerda para 
os padrões dos EUA) explicam esse bombardeio. Sema-
na passada, durante audiência na Câmara com CEOs de 
sete grandes bancos, Alexandria perguntou por que mais 
colegas deles não foram para a prisão durante a crise fi-
nanceira de 2008.

AOC lançou a proposta do Green New Deal, pa-
cote social e econômico destinado a mudar o modelo 
de crescimento norte-americano rumo a uma economia 
sustentável e socialmente justa. Em debate no Senado, 
a deputada deu destaque à Teoria Monetária Moderna 
(MMT, em inglês), que detona as ideias ortodoxas. A 
MMT, por exemplo, prega que um país com sua própria 
moeda pode emitir dívidas ou dinheiro para impulsionar 
o desenvolvimento.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, Randall 
Wray, autor da Teoria Monetária Moderna, explica: 
“Muitos economistas e políticos insistem em equiparar 
o modo como uma economia é administrada com o que 
acontece com as famílias, quando não é esse o caso. Um 
governo soberano simplesmente não pode ficar sem din-
heiro porque é o responsável pela emissão de moeda e 
pode endividar-se quando ela lhe faltar.”

Claro que isso soa como uma bomba nos ouvidos dos 
ortodoxos, defensores da austeridade… dos outros. Após 
a crise financeira de 2008, os bancos centrais expandi-
ram a base monetária para ajudar instituições financeiras 
em dificuldades, sem críticas dos neoliberais.

“A MMT tem de fazer parte de nossos debates”, de-
fendeu a congressista democrata. Ainda que a Teoria 
sofra críticas também das esquerdas, apenas mencionar 
o assunto já mexe com interesses e dogmas da direita. 
“Quando foi necessário, os bancos centrais acudiram 
para resgatar o setor público em tempos de crise, como 
fez o Federal Reserve após a Segunda Guerra Mundial 
ao comprar dívida pública, ou o setor financeiro na últi-
ma crise. Nesse sentido, nossa teoria não é nada revolu-
cionária”, provoca Randall Wray.

Sede de poder
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afir-

mou a um interlocutor que está cansado de pessoas que 
lhe dizem o tempo todo o que deve ou não fazer. Isso 
pode explicar as atitudes mais recentes do presidente, 
que parece ter terminado os primeiros cem dias de gov-
erno disposto a mostrar que não é tutelado por ninguém.

A análise é das jornalistas Helena Chagas e Lydia Me-
deiros, no boletim de análise política Tag Report. “A con-
statação geral é que, neste momento, quem parece estar 
dando as cartas no centro decisório do governo é o núcleo 
familiar-olavista, integrado pelos três filhos do presidente 
e pelos discípulos do guru Olavo de Carvalho.”

O boletim pode ser solicitado via o e-mail helenam-
chagas@gmail.com

Dá de 10
A nova política envelhece rapidamente. Em Brasília, 

o comentário é que a votação da reforma da Previdência 
segue os trâmites da aprovação da reeleição no Governo 
FHC. Abastecendo o esquema, empresas que sonham 
com o Brasil pré 1888.

Rápidas
O CESAR, centro de inovação sediado em Recife 

(PE), abre nesta quarta-feira processo seletivo para uma 
nova turma do Programa Summer Job, que será realizado 
de 1º de julho a 9 de agosto, na sede e em Recife, So-
rocaba (SP), Curitiba e Foz do Iguaçu (PR) e Manaus 
(AM). O Programa permite que os estudantes obtenham 
experiência prática na área de tecnologia. Para infor-
mações acesse summerjob.cesar.org.br *** O 28º Con-
gresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, 
promovido pela Abeso, acontecerá entre quinta-feira 
e sábado, em São Paulo (SP) *** A Fiesp realiza nesta 
quarta-feira, a partir das 9h, o seminário Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados, órgão, que será responsável 
por fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPDP). Steve Wood, comissário 
adjunto e diretor executivo do Information Commission-
er’s Office (ICO), compartilhará a experiência britânica. 
À tarde, começa o seminário Os impactos da Lei Geral 
de Proteção de Dados na Saúde. Programação em bit.
ly/2FOMrOR

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 31.001.230/0001-07 - NIRE: 33.3.0032764-9

Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas 
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em 
Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real para Distribuição 
Pública com esforços restritos, da Celeo Redes Transmissora de 
Energia S.A. a ser realizada em 26 de abril de 2019. Ficam convocados 
os titulares das debêntures da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com 
Garantia Real para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Celeo 
Redes Transmissora de Energia S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” e 
“Companhia”, respectivamente), a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada, e da Cláusula 9 da Escritura de Emissão de 
Debêntures, celebrada em 13 de dezembro de 2018, entre a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), 
a Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“CRTE”), a Celeo Redes 
Brasil S.A., Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. e LT Triângulo 
Transmissora de Energia S.A., conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia de 26 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal 
Câmara, nº 160, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) vencimento ou não vencimento antecipado da Emissão, em razão do
não envio tempestivo de cópia das demonstrações financeiras completas
acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria ou
relatório de revisão especial dos auditores independentes conforme previsto 
na Escritura de Emissão e, caso aprovado o não vencimento, aprovar ou
não a concessão de prazo adicional para o cumprimento das obrigações
descritas na cláusula 7.1. (i) (a) da Escritura de Emissão, referentes ao envio
no prazo de 90 dias após o termino do exercício social de 31 de dezembro
de 2018 das referidas demonstrações financeiras; e (ii) autorização para o
Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, realizar todos os atos
e assinar todos os documentos necessários ao cumprimento integral das
deliberações objeto dos itens acima. A documentação relativa à ordem do
dia acima está à disposição na sede da Companhia e na sede da Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”)
situada na Av. das Américas, 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca,
CEP 22640-102. Os Debenturistas deverão se apresentar no endereço
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das
respectivas Debêntures. Eventuais instrumentos de mandato outorgados
pelos Debenturistas para sua representação na Assembleia ora convocada
deverão ser encaminhados ao Agente Fiduciário até 2 (dois) dias úteis
antecedentes à sua realização através do e-mail ger2.agente@oliveiratrust.
com.br, e as vias originais deverão ser entregues ao Agente Fiduciário,
na data da Assembleia. Informações adicionais sobre a Assembleia ora
convocada e a matéria constante da ordem do dia acima, podem ser obtidas 
junto à Emissora e/ou Agente Fiduciário. Rio de Janeiro, 16 de abril de
2019. Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n° 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Código CVM 22160

FATO RELEVANTE
A POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. ("Securitizadora"), em 
cumprimento ao disposto no artigo 2° da Instrução CVM n° 358, de 03 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar o que segue, 
com relação aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13a Série da 1a

Emissão da Securitizadora ("CRI"). A Securitizadora recebeu uma proposta 
firme ("Oferta") apresentada por potencial investidor, para a aquisição da 
totalidade das ações de emissão da KPFR Empreendimentos Imobiliários 
S.A. ("KPFR"), detidas pela Emissora, na qualidade de administradora 
do patrimônio separado da emissão dos CRI ("Patrimônio Separado"). 
As ações representativas do capital social da KPFR foram adquiridas 
pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado, 
no dia 02 de julho de 2018, no âmbito de procedimento de execução de 
garantias aprovado pela Assembleia Geral de titulares de CRI realizada em 
08 de novembro de 2017. Na ocasião, a adjudicação definitiva das ações 
da KPFR, pelo Patrimônio Separado, ocorreu após tentativa frustrada de 
venda em leilão público extrajudicial ocorrido em 01 de agosto de 2018, nos 
termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças. A 
Securitizadora convocará Assembleia Geral para análise e deliberação, por 
parte dos titulares dos CRI, da aceitação da Oferta. Rio de Janeiro, 15 de 
abril de 2019. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Mariano Augusto 
Cristovão de Andrade - Diretor de Relações com Investidores.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.3.0032050-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada em 30/04/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, 
CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e votar as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018. 
Informamos que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas 
foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
27/03/2018, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da 
Companhia desde então. Rio de Janeiro, 17/04/2019. NOVA XP CONTROLE 
PARTICIPAÇÕES S.A.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a 
ser realizada em 30/04/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 
22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e votar as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e (ii) Deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018. Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas estão à disposição 
dos acionistas da Companhia desde 28/03/2018 na sede social da Compa-
nhia. Rio de Janeiro, 17/04/2019. XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Sargentos, cabos e soldados  
criticam Previdência de militares
Aumento nas 
alíquotas fará 
soldos recuarem 
em 1,56%

“Não tenho adjetivos para 
definir o sentimento da tropa 
diante desta reestruturação 
que está sendo imposta para 
nós”. Foi com esta frase que 
a presidente da União Nacio-
nal de Familiares das Forças 
Armadas e Auxiliares (Uni-
fax), Kelma Costa, encerrou 
sua participação na audiência 
da Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Partici-
pativa (CDH) que discutiu 
os impactos da reforma da 
Previdência (PEC 6/2019) e 
da reestruturação de carreiras 
(PL 1645/2019) dos militares 
de patentes menores (sargen-
tos, cabos e soldados), assim 
como de policiais militares 
(PMs) e bombeiros.

Kelma lembrou que o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), 
disse que os generais tam-
bém teriam ficado “chatea-
dos” com o rigor da reforma 
sobre os militares. Para ela, 
“se os generais estão chatea-
dos, imagine a tropa”. Para a 
presidente da Unifax, os pra-
ças das Forças Armadas con-
tinuam sendo tratados como 
“a ralé do Exército”, devido 
à falta de reconhecimento 
das altas patentes.

“Olhem as tabelas! Um 
terceiro sargento hoje ganha 
pouco mais de R$ 3 mil. É 
preciso que se enxergue a ín-
tegra da tropa. Faltou afeição 
em quem elaborou a reestru-
turação da Previdência para 
com os praças e os PMs. 

Não somos contra a reforma 
e fazer um sacrifício, mas ela 
precisa ser justa. Esta pro-
posta não é justa porque ig-
nora as peculiaridades e di-
ficuldades de cada categoria. 
Como o governo envia uma 
proposta sem ouvir nenhum 
praça?”, criticou.

Para Vanderley Gonçal-
ves, da Associação dos Mi-
litares das Forças Armadas 
de São Paulo (Amfaesp), 
os cabos e soldados estão 
“completamente esquecidos 
e jogados ao léu”. Ele citou 
que a reestruturação como 
foi proposta, por exemplo, 
fará com que um segundo 
sargento tenha um acréscimo 
de apenas 2,93% nos venci-
mentos até 2023, enquanto 
o topo da carreira terá rea-
justes superiores a 30%. Já 
os terceiro sargentos, cabos 
e soldados na prática sofre-
rão perdas salariais, pois o 
aumento nas alíquotas pre-
videnciárias fará seus soldos 
diminuírem em 1,56%.

“Esta reestruturação é 
inadmissível. Determinadas 
classes de sargentos, além 
dos cabos e soldados, estão 
tomando mais uma cace-
tada. Com o aumento das 
alíquotas vão sofrer perdas 
salariais. Que reestruturação 
de carreira é esta que faz os 
militares de escola melho-
rar, e dos outros piorar? Não 
concordamos com essa fal-
ta de isonomia”, protestou 
Gonçalves. Também criticou 
visões em setores da socie-
dade e da mídia que veem 
os militares como privilegia-
dos, citando que um terceiro 
sargento recebe hoje apenas 
R$ 3.825, com direito a R$ 
0,63 de auxílio-família.

O subtenente Andre Ca-
lixto, também ligado à Uni-
fax, disse que as propostas 
do governo “são muito boas 
pra quem é de oficial supe-

rior pra cima, no topo, ten-
do reajustes até superiores a 
100%, enquanto um terceiro 
sargento será depreciado”. 
Ele teme que a reestrutura-
ção como foi proposta torne 
a carreira militar pouco atra-
ente para quadros de quali-
dade, além de ter reclamado 
que a política de promoções 
nos quadros das Forças Ar-
madas permanecem “discri-
cionárias, sigilosas, secretas 
ao extremo”.

O deputado Subtenente 
Gonzaga (PDT-MG) criticou 
o fato de a proposta de rees-
truturação ter sido enviada no 
mesmo projeto da reforma 
da Previdência dos militares, 
pois entende que as discussões 
devem ocorrer de maneira in-
dependente uma da outra. Ele 
também fez diversos reparos 
aos dois textos, e acredita que 
o governo deverá “repensar 
com muito critério” o projeto 
da reestruturação.

O sargento Elisandro 
Lotin, presidente da Asso-
ciação Nacional dos Praças 
(Anaspra), disse ser contra 
a reforma da Previdência 
como um todo, pois no seu 
entender ela visa romper o 
pacto social estabelecido 
com a Constituição de 1988. 
Para ele, a reforma levará à 
precarização e ao empobre-
cimento de grandes contin-
gentes sociais, num quadro 
que tornará ainda mais inse-
gura a vida nas cidades, “um 
quadro caótico que acaba 
estourando no dia a dia dos 
policiais militares”.

“Esta reforma da Previ-
dência tem tudo para tornar 
ainda mais insegura a vida 
neste país. Joga toda a conta 
do déficit fiscal para a classe 
trabalhadora pagar, pois para 
os governos é mais fácil agir 
desta forma. Porque o Con-
gresso e a mídia não tratam 
dos mecanismos em torno da 

rolagem da dívida pública, 
que já consome quase me-
tade do Orçamento? Porque 
não se aplica neste país um 
imposto sobre grandes fortu-
nas? O governo também nem 
cogita rever indenizações bi-
lionárias para as grandes em-
presas ou cobrar os grandes 
devedores da Previdência”, 
protestou.

O coronel Elias Miler, as-
sessor jurídico da PM de São 
Paulo, também acredita que a 
reforma da Previdência pode 
ser aprimorada pelo Congres-
so no que tange à sua catego-
ria. Para ele, regras especiais 
devem ser mantidas, pois a 
categoria abre mão de 34 di-
reitos sociais previstos pela 
Constituição por conta das 
peculiaridades da atividade. É 
proibido aos PMs por exem-
plo sindicalizar-se ou fazer 
greve. Miler ainda acrescen-
tou que organismos interna-
cionais já reconhecem que 
o Brasil tem uma “violência 
social epidêmica”, o que na 
prática configura um cenário 
de guerra para as polícias.

“São 64 mil assassina-
tos por ano, o maior índice 
do mundo. Some-se a isso 
outros 70 mil desapareci-
mentos e mais 25% de sub-
notificação. São as forças 
policiais que encaram diaria-
mente esta realidade caótica 
do crime. Em nenhum lugar 
do mundo se matam tantos 
policiais. Foram 377 no ano 
passado, mas já teve ano em 
que passou de 500. Em São 
Paulo tivemos que abrir um 
cemitério pra PMs mortos 
em serviço, e não cabe mais 
ninguém. Além disso, já são 
mais de 3 mil PMs com de-
ficiências físicas adquiridas 
em serviço”, disse Miler. Ele 
também destacou o índice de 
suicídios de PMs no Brasil, 
que é quase cinco vezes su-
perior à média nacional.

Alckmin depõe sobre 
formação de cartel

O ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin foi 
ouvido pela Polícia Federal 
(PF) como testemunha em 
um inquérito que, segundo 
ele, investiga formação de 
cartel. A PF, entretanto, não 

confirmou a que inquérito se 
refere o depoimento. “Fui co-
locado como testemunha do 
processo que envolve cartel 
no Brasil inteiro na área de 
energia, transporte, hidrelé-
tricas. No que eu pude co-
laborar, colaborei”, disse o 
ex-governador a jornalistas, 
após o depoimento na PF. 

“Vim aqui como testemunha 
para ajudar nesse inquérito”, 
acrescentou.

MEC vai explicar 
aplicação do Enem

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, terá que 

explicar à Comissão de Edu-
cação da Câmara dos Deputa-
dos sobre as medidas tomadas 
para a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Requerimento de in-
formações neste sentido apre-
sentado pelo deputado Idilvan 
Alencar (PDT-CE), foi apro-
vado pela comissão.
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‘Avaliação paramétrica de 
valores referenciais’

– Dialeto falado por economistas, o economês não é utili-
zado para revelar, mas sim para esconder o que não se sabe, 
ou que não se quer que outros saibam. “Avaliação paramé-
trica de valores referenciais” é como o secretário de Fazenda 
do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Júnior, de-
nominou a previsão para o reajuste do salário mínimo con-
forme apareceu no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), divulgado na recente segunda-feira (15), pela 
equipe econômica do governo.

– O açoite sobre aposentados e trabalhadores que depen-
dem do salário mínimo (cerca de 45 milhões de brasileiras 
e brasileiros) está previsto nos seguintes parâmetros, con-
forme o projeto de LDO proposto: R$ 1.040 para 2020, de 
R$ 1.082 para 2021 e de R$ 1.123 para 2022. Atualmente, 
o salário mínimo está em R$ 998. Com isso, ficará abolida 
a utilização dos aumentos do salário mínimo acima da in-
flação, como instrumento da política distributiva, ocorrendo 
apenas o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (INPC).

Em nome de quê?
Com este valor de salário mínimo, o Ministério da Eco-

nomia negligencia o uso deste instrumento da política eco-
nômica distributiva (time que vinha ganhando) em nome de 
uma “economia” de R$ 3 bilhões em 2020. Este gasto está 
baseado no seguinte ponto de vista. Cada R$ 1 de aumento 
no salário mínimo implica um dispêndio agregado de R$ 
300 milhões, lembrando-se de que nenhum benefício previ-
denciário pode ser inferior a um salário mínimo.

De 2004 a 2019, vigorou a prática de reajustar o salário 
mínimo pela inflação somada à variação do PIB, exceto em 
2017 e 2018, por conta de uma diminuição do PIB nos anos 
anteriores. O aumento real acumulado do salário mínimo 
(acima da inflação), nestes anos, foi de 74,33%.

Apesar do expressivo aumento, o Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
propõe, para fevereiro de 2019, um salário mínimo mensal 
de R$ 4.052,65, para a sobrevivência digna de uma família 
de quatro pessoas. E quem acredita no cho-ro-rô da impos-
sibilidade das empresas pagarem-no é só lembrar-se de que 
isto significaria mais renda em circulação, mais compras, 
mais vendas, mais impostos recolhidos, mais ensino, mais 
saúde, mais dignidade para o cidadão.

Mal (in)formado.
Presidente declara que “poucas Universidades têm pes-

quisa e, dessas poucas, grande parte está na iniciativa pri-
vada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do 
grafeno.” O instituo norte-americano de pesquisas Clarivate 
Analitycs relacionou 214 mil pesquisas realizadas por Uni-
versidades brasileiras, nos últimos quatro anos. Das 50 Uni-
versidades mais produtivas na realização de pesquisas, 49 
são públicas, apenas 1 não é pública (e não é a Mackenzie, 
apesar da importante pesquisa que realiza sobre o grafeno). 
Tecnicamente, não é pública nem privada, é confessional 
(PUC/Paraná). Fonte: https://bit.ly/2X881Vj

Tentar sabotar a ciência brasileira por desinformação é 
irresponsável. Por fake news é criminoso.

SBPC divulga manifesto
Carta de Sobral
Sob o Sol de Sobral: por uma educação básica de qualida-

de, pela ciência e pela democracia
“O problema imaginado por minha mente foi soluciona-

do pelo céu luminoso do Brasil” [Albert Einstein, 1925]
“A SBPC e os participantes de sua Reunião Regional, rea-

lizada em Sobral entre os dias 27 e 30 de março, se manifes-
tam firme e decididamente em defesa da educação pública 
de qualidade, da ciência e da democracia no país.

“Comemoramos neste ano o centenário do eclipse solar 
de 1919, cujas observações, feitas em Sobral, foram deci-
sivas para a confirmação da Teoria da Relatividade Geral 
de Albert Einstein, que alterou profundamente a ciência e a 
nossa visão do Universo. Deste município do Ceará, Terra 
da Luz – primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão...

...“A valorização efetiva do professor e sua formação ade-
quada são fatores essenciais para a melhoria da educação 
básica. Outros fatores importantes são condições de traba-
lho adequadas, boa gestão escolar, avaliações criteriosas e 
mobilização da comunidade local em prol da educação. O 
ensino de ciências é fundamental para a formação de um 
cidadão no mundo contemporâneo. No momento em que 
ganham proeminência ideias obscurantistas e correntes an-
ticientíficas, é essencial destacar a importância decisiva do 
conhecimento científico para as tomadas de decis&atild e;o 
individuais e coletivas, para a gestão pública e para o desen-
volvimento social e econômico do País.

“O papel do Estado é essencial para a garantia dos di-
reitos sociais dos brasileiros. A vinculação orçamentária de 
recursos para a educação e saúde foi uma importante con-
quista da Constituição de 1988, e a desvinculação desse 
orçamento, como anunciada recentemente, é uma ameaça 
muito grave e terá consequências catastróficas para a edu-
cação, a saúde e a qualidade de vida da imensa maioria dos 
brasileiros. Conclamamos todos os brasileiros a se unirem 
em um movimento amplo em defesa da educação pública de 
qualidade, laica, que respeite a diversidade e assegure direi-
tos e oportunidades iguais para todas as crianças e jovens...

“Por outro lado, os drásticos cortes realizados recente-
mente no orçamento de Ciência, Tecnologia e Inovação (da 
ordem de 40%), que já estava em nível muito baixo, colo-
cam o Brasil na contramão da história. Os países desenvol-
vidos investem de maneira ainda mais acentuada em CT&I 
em momentos de crise econômica...

“Recursos para educação e para ciência e tecnologia não 
são gastos, são investimentos do presente em um futuro me-
lhor para o país!

“Que o Sol luminoso do Brasil inspire e motive a todos 
nós na resolução dos problemas do País.

Sobral, 30 de março de 2019”

COPISEC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF nº 29.845.329/0001-35

Na publicação das DF’s neste veículo, do dia 11/04/19, à página 22, foi omiti-
do o texto como segue:

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício findo em 31.12.2018
1. Contexto Operacional. A Copisec Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A. (“Cia.”) é uma Cia. Securitizadora de créditos financeiros, com sede na ci-
dade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Rio Branco, 181, sl. 710, Centro, inscrita no
CNPJ 29.845.329/0001-35. A Cia. foi constituída em 02/02/18, e durante o exer-
cício do 1° trimestre de 2018, foi concluído o processo de regularização, tendo
sido efetuados registros perante a JUCERJA e demais órgãos competentes.
A Cia. foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro («JUCERJA») sob o
NIRE 33.3.0032644-8. A Cia. é registrada junto à CVM (Comissão de Valores
Imobiliários) n° 2457-0, como emissor de valores mobiliários na categoria “B” em 
conformidade com as disposições da Instrução CVM 480/09. O objeto da Cia.
compreende: a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras,
como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais
ou estrangeiras; a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos,
sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil, so-
ciedades de créditos, financiamento e investimento, associações de poupança e
empréstimo, caixas econômicas e Cia. hipotecárias, entre outros; a aquisição e
securitização de créditos representados por títulos, como duplicatas, notas pro-
missórias, letras de câmbio, cédulas de crédito bancário, entre outras, oriundos
de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento 
mercantil, sociedades de créditos, financiamento e investimento, associações de
poupança e empréstimo, caixas econômicas e Cia. hipotecárias, entre outros; a
aquisição e securitização de créditos fiscais oriundos de quaisquer pessoas jurídi-
cas de direito público, como a União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, 
suas autarquias, empresas públicas, fundações públicas, entre outras, e de qual-
quer natureza, desde que a operação seja autorizada pela legislação aplicável a 
cada pessoa jurídica de direito público; a emissão e colocação, privada ou junto ao 
mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito, valor mobiliário ou
ação compatível com suas atividades, respeitados os limites da legislação; a es-
truturação ou a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às 
operações de securitização de créditos supracitadas; a realização de operações 
de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira 
de ativos e passivos; a consultoria de investimentos para fundos de investimentos 
que tenham como objetivo a aquisição de créditos relacionados àqueles incluídos 
no objeto da Cia. A sua estratégia é a aquisição e securitização de créditos finan-
ceiros e a emissão e distribuição, no mercado financeiro e de capitais, de Debên-
tures, de forma a aproveitar as melhores oportunidades ofertadas pelo mercado. 
2. Emissões. No exercício social de 2018, a Cia. realizou a 1ª emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 4  séries, 
da Emissora para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da Instrução da CVM 476/09, em 14/12/18. O valor total da Emissão foi
de R$ 7.752.185.604,04. Serão emitidas 22.970 Debêntures, com vencimento
de 60 meses contados da Data de Emissão, em quatro séries, sendo 22.500 De-
bêntures Sênior com valor unitário de R$ 10.000,00, refletindo o montante total
da série de R$ 225.000.000,00; 400 Debêntures Mezanino, com valor unitário de
R$ 1.000.000,00, refletindo o montante total da série de R$ 400.000.000,00; 69
Debêntures Subordinada 1, no valor unitário de R$ 996.691,91, refletindo o mon-
tante total da série de R$ 68.771.741,90; e 1 Debênture Subordinada 2, no mon-
tante total da série de R$ 7.058.413.862,14. 3. Informações sobre Lastro das
Emissões Realizadas. Apresentamos a seguir os dados relativos às aquisições
de recebíveis do exercício findo em 31/12/18: I. Aquisições:  Em consonância
ao disposto no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças (“Contrato de Cessão”) celebrado em 23/11/18, a COPISEC adquiriu de 
forma irrevogável, irretratável e definitiva, o direito autônomo de recebimento da
totalidade dos recursos financeiros que integram o Fluxo Financeiro do FECIDA-
PI, no montante avaliado em R$ 7.752.185.604,04, sem prejuízo dos acessórios 
aplicáveis, tais como: correção monetária, penalidades, juros e indenizações
(“Cessão de Direitos”). Referida Cessão de Direitos serviu de lastro para emissão 
de debêntures da primeira emissão da Cia., conforme termos e condições estabe-
lecidos no Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 4  Séries, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição (Escritura de Emissão 
de Debêntures”), celebrado entre esta última e o agente fiduciário. II. Retroces-
são:  Não houve retrocessão durante o exercício social de 2018. III. Inadimplên-
cia: Não houve inadimplência durante o exercício social 2018. 4. Relatórios de
Classificação de Risco dos Ativos Emitidos. Houve emissão de relatório de
classificação de risco durante o exercício social de 2018 pela Austin Rating, o qual
conferiu a nota “A-“. 5. Informações Adicionais. Em concordância com as dis-
posições normativas vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou 
Partes Relacionadas com o Auditor Independente da Cia. (Maciel Auditores) não 
prestam qualquer tipo de serviço que não seja de auditoria externa. A Administra-
ção. Haroldo Monteiro da Silva Filho, Diretor Presidente e DRI; Núbia Fernandes 
Araújo, Diretora Sem Designação Específica.

 CONTAGEM SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF nº 31.594.055/0001-09

Na publicação das DF’s neste veículo, do dia 11/04/19, à página 7, foi omi-
tido o texto como segue:

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício findo em 31.12.2018
1. Contexto Operacional. A Contagem Securitizadora de Créditos Financei-
ros S.A. (“Cia.”) é uma Cia. securitizadora de créditos financeiros, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. José Luiz Ferraz, 400, bl. 01/2111, Recreio 
dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ 31.594.055/0001-09. A Cia. foi constituída em 
12/09/18, e durante o exercício de 2018, foi concluído o processo de regulariza-
ção, tendo sido efetuados registros perante a JUCERJA e demais órgãos compe-
tentes. A Cia. tem como objeto social a securitização de créditos, e foi registrada na 
JUCERJA (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0032818-1. A Cia. solicitou seu registro 
junto à CVM, como emissora de valores mobiliários na categoria “B” em conformi-
dade com as disposições da Instrução da CVM 480, o qual encontra-se em anda-
mento. O objeto da Cia. compreende: a participação em outras sociedades, nacio-
nais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar so-
ciedades nacionais ou estrangeiras; a aquisição e securitização de créditos oriun-
dos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento 
mercantil, sociedades de créditos, financiamento e investimento, associações de
poupança e empréstimo, caixas econômicas e Cia. hipotecárias, entre outros; a
aquisição e securitização de créditos representados por títulos, como duplicatas, 
notas promissórias, letras de câmbio, cédulas de crédito bancário, entre outras,
oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, ban-
cos de investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrenda-
mento mercantil, sociedades de créditos, financiamento e investimento, associa-
ções de poupança e empréstimo, caixas econômicas e Cia. hipotecárias, entre ou-
tros; a aquisição e securitização de créditos fiscais oriundos de quaisquer pessoas
jurídicas de direito público, como a União, o Distrito Federal, os Estados, os Mu-
nicípios, suas autarquias, empresas públicas, fundações públicas, entre outras,
e de qualquer natureza, desde que a operação seja autorizada pela legislação
aplicável a cada pessoa jurídica de direito público; a emissão e colocação, privada 
ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito, valor
mobiliário ou ação compatível com suas atividades, respeitados os limites da le-
gislação; a estruturação ou a realização de negócios e a prestação de serviços re-
lacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; a realização 
de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos
na sua carteira de ativos e passivos; a consultoria de investimentos para fundos
de investimentos que tenham como objetivo a aquisição de créditos relacionados 
àqueles incluídos no objeto da Cia. 2. Emissões. A Cia. não realizou emissões
no exercício social de 2018. 3. Informações sobre Lastro das Emissões Reali-
zadas. Apresentamos a seguir os dados relativos às aquisições de recebíveis do
exercício social de 2018: I. Aquisições: Não houve aquisições durante o exercício
social de 2018. II. Retrocessão: Não houve retrocessão durante o exercício social
de 2018. III. Inadimplência: Não houve inadimplência durante o exercício social
de 2018. 4. Relatórios de Classificação de Risco dos Ativos Emitidos. Não
houve emissão de relatório de classificação de risco durante o exercício social de
2018, ante a ausência de aquisições. 5. Informações Adicionais. Em concordân-
cia com as disposições normativas vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor In-
dependente ou Partes Relacionadas com o Auditor Independente da Cia. (Maciel 
Auditores) não prestam qualquer tipo de serviço que não seja de auditoria externa. 
A Administração. Haroldo Monteiro da Silva Filho,Diretor Presidente e DRI; Nú-
bia Fernandes Araújo, Diretora sem Designação Específica.

SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 3330032943-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local. Re-
alizada aos 09/04/2019, às 10h, na sede social da Smartcoat - Serviços em 
Revestimentos S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 
1.400, loja 250, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação.
Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Cia. e legislação em 
vigor. 3. Presença. Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Ad-
ministração da Cia., indicados ao final da presente ata. 4. Mesa. Presidente: 
Sr. Luiz Antônio Angélica; Secretário: Sr. Túlio Cintra. 5. Ordem do Dia. Deli-
berar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e 
as demonstrações financeiras e submetê-los à AGO; (ii) a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social 
findo em 31/12/2018; (iii) a proposta de remuneração dos membros da admi-
nistração da Cia.; (iv) consignação da renúncia do diretor Igor Freitas Barbiero; 
e (v) eleição e reeleição dos diretores da Cia.. 6. Deliberações. Após exame 
e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conse-
lho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem: 
6.1. Recomendar a aprovação das contas dos administradores, do relatório de 
administração e das demonstrações financeiras relacionados ao exercício so-
cial findo em 31/12/2018 e submetê-los à aprovação da AGO; 6.2. Recomendar 
o reconhecimento de que o resultado da Cia. no exercício findo em 31/12/2018
foi um prejuízo de R$6.902.345,26, conforme registrado nas demonstrações
financeiras, ao qual (i) foi acrescido um ajuste negativo de R$3.579.699,98
decorrente de resultados de exercícios anteriores, conforme CPC 47/48, (ii) foi
absorvida reserva de capital no montante de R$5.000.000,00, resultando num 
prejuízo final correspondente a R$5.482.045,24. Tendo em vista que foi apu-
rado prejuízo no exercício, não haverá distribuição de dividendos, nos termos
do Art. 201, caput, da Lei nº 6.404 de 1976; 6.3. Recomendar a aprovação da
proposta de remuneração global dos administradores da Cia. para o exercício 
social de 2019 de até R$1.051.380,00; 6.4. Consignar a renúncia do Sr. Igor
Freitas Barbiero, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de iden-
tidade nº 48.669.937-7, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 335.136.848-86,
domiciliado na Av. Itália, nº 1.551, Condomínio Taubaté Village - R6 (Rua 19,
casa 370), Bairro Jardim das Nações, Taubaté/SP, ao cargo de diretor sem
designação específica, mediante termo de renúncia, que constitui Anexo I à
presente ata; e 6.5. Aprovar a eleição do Sr. Marcelo Gonçalves Costa, brasi-
leiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 2026555-7,
expedida pelo CRA/RJ, CPF/MF nº 961.422.437-15, residente e domiciliado
em Rua Arnaldo Quintela, nº 70, apto. 608, Botafogo, CEP 22.280-070, Rio
de Janeiro/RJ, para o cargo de diretor sem designação específica da Cia. De
modo a unificar o prazo de duração do mandato dos diretores, aprovar a reelei-
ção do Sr. Luiz Antônio Angélica, brasileiro, solteiro, técnico de pintura, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 1.656.339, expedida pelo SSP/PA, CPF/MF
nº 035.795.388-61, residente e domiciliado na Av. Siqueira Campos, nº 532,
Centro, CEP 12.820-000, Areias/SP, para o cargo de Diretor sem designação
específica da Cia.. Os diretores ora eleitos para mandato de 2 anos a contar
da presente data, declaram não estarem impedidos por lei especial, ou con-
denados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
cumprindo todos os requisitos no art.147 da LSA. Em ato contínuo e nos termos 
do art.149 da LSA, os diretores tomam posse mediante termos lavrados e ar-
quivados na sede da Cia., que constituem os Anexos II e III, respectivamente, à
presente ata. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autoriza-
da sua lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 09/04/2019. Luiz Antônio 
Angélica - Presidente. Túlio Cintra - Secretário. Membros do Conselho de Ad-
ministração: Luiz Antônio Angélica; Túlio Cintra e Yoshiro Marcelo Sakaki Leal.
Jucerja nº3582005, em 15/04/19. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - SEPRORJ (TI RIO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado 
do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21 do 
Estatuto da Entidade, convoca os representantes de todas as empresas 
associadas, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 29 de abril de 2019, segunda-feira, às 12:00 horas, em 
primeira convocação e às 12:30 horas, em segunda convocação, com 
qualquer quorum, no auditório do SEPRORJ, sito à Rua Buenos Aires, 
nº 68, 32º andar, Centro, nesta cidade, para deliberação da seguinte 
pauta: (1) Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2018 
(conforme estabelecido no Artigo 14 do Estatuto); e (2) Assuntos Gerais.
(2.1) Referendar a nomeação de novo Diretor, nos termos do art. 21, §1º 
do Estatuto da Entidade. As empresas associadas, e em dia com suas 
obrigações (sindical e mensalidades), que enviarem representantes 
deverão comparecer munidas de procuração para terem direito a 
participação e voto. Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019.

Benito Leopoldo Diaz Paret
Presidente

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57 - NIRE 33.3.0029284-5

Edital de Convocação: Ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em 
AGO, que se realizará às 9h, do dia 26.04.2019, na Sede Social localizada na 
rua Teófilo Otoni, nº 15, para decidirem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.15, 31.12.16, 31.12.17 e 
31.12.18; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos; (iii) Eleição/
Reeleição dos membros da Diretoria; (iv) Deliberar sobre a remuneração dos 
Administradores. RJ, 08/04/2019. Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

SENDAS S.A.
CNPJ No 31.911.548/0001-17 - NIRE Nº 33300132643

Convocação. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em 
AGO/E, a realizar-se em sua sede social, na Rod. Presid. Dutra, 4674, São 
João de Meriti - RJ., no próximo dia 26/04/2019, às 10h, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias: a) Relatório e contas da administração, 
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondente ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31/12/2018 e dividendos; c) Eleição da Diretoria e 
fixação dos seus honorários; e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
São João de Meriti, 12/04/2019. Arthur Antônio Sendas Filho - Presidente.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios: São convidados os se-
nhores cotistas, para se reunirem em Assembleia de sócios cotistas, na sede 
da Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - 1901, no dia 25/04/2019, às 
13:00h, para: a) Aprovação de contas e deliberar sobre o Balanço Patrimo-
nial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2018; b) Aprovação de 
pró-labore; c) Assuntos de interesse geral. RJ, 11/04/2019. As.) Jean Char-
les David Bernheim - Sócio Gerente.

Crise econômica faz brasileiro priorizar barras de chocolate
O brasileiro está em bus-

ca da melhor relação custo 
x benefício para comemo-
rar a Páscoa em 2019, na 
esteira da crise econômica 
no país nos últimos anos. 
De acordo com dados in-
ternos do Google, as bus-
cas por barras de chocolate 
e por chocolates baratos 
cresceram, em média, 49% 
e 44%, respectivamente, 
nos últimos três anos. No 
mesmo período, as buscas 
por ovos de Páscoa subiram 
apenas 1%.

Os dados fazem parte de 
uma nova pesquisa realiza-
da pelo Google, que mostra 
que, apesar do interesse em 
gastar menos, 80% dos en-
trevistados pretendem com-
prar chocolate para presente-
ar na Páscoa. Do total de 500 
entrevistados que responde-
ram a uma pesquisa on-line 
do Google em fevereiro de 
2019, 85% do total afirmou 
que celebra a data e 45% que 
consome doces.

Além disso, outros itens 
como cestas de Páscoa e a 
tradicional colomba pascal 
também estão em alta nas 
buscas, com aumento de 
12% e 9% em volume, no 
mesmo período analisado. 
Outros itens relacionados à 
Páscoa mas não aos choco-
lates também aparecem em 
destaque nas intenções de 
compra: 51% dos entrevis-
tados disseram que preten-
dem decorar a casa para a 
Páscoa.

Ovos de Páscoa

A Páscoa tem grande 
relevância para o merca-
do, sendo a principal data 
para a indústria do cho-
colate no Brasil. Somente 
em 2018, os fabricantes 
produziram 11 mil tone-
ladas de ovos e produtos 
para a data, de acordo com 
dados da Associação Bra-
sileira das Indústrias de 
Chocolates, Amendoim e 

Balas (Abicab), que espe-
ra um número muito maior 
para 2019.

Segundo levantamento do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), após 
manter-se praticamente está-
vel no ano passado, o preço 
médio dos ovos de Páscoa 
subiu 10,22% em 2019, em 
comparação com 2018. A 
alta foi puxada, principal-
mente, pelos ovos com até 
100g, que registraram au-
mento de mais de R$ 10 
(40,52%). O levantamento 
levou em consideração pre-
ços coletados até a primeira 
semana de abril de ovos de 
diversos tamanhos, do nº 9 
até o nº 20, que variam de 
100g a 400g.

“Geralmente, os ovos de 
menor gramatura são aque-
les que possuem os brindes 
e brinquedos, que é o que 
mais atrai as crianças. Para 
quem costuma consumir esse 
tamanho de ovo, e não qui-

ser pagar mais caro este ano, 
uma opção é comprar barras 
e bombons, que ficaram mais 
baratos”, analisou Igor Lino, 
pesquisador do FGV Ibre.

Os dados mostraram que 
os bombons e chocolates 
tiveram aumento médio de 
5,24%, segundo o IPC-10, 
nos últimos 12 meses (en-
tre maio de 2018 e abril de 
2019). Porém, na compara-
ção de abril com março deste 
ano, o preço dos bombons e 
chocolates registraram que-
da de 3,61%.

“Enquanto os ovos de até 
100 g têm um preço médio 
de R$ 36, as barras de mes-
ma gramatura têm um preço 
seis vezes menor. Mas os 
ovos têm um apelo emo-
cional e agradam mais os 
pequenos. Se os pais forem 
comprar, a dica é definir um 
valor máximo para o gasto e 
combinar com as crianças. 
Elas escolhem e ainda apren-
dem um pouco de educação 
financeira”, explicou Lino.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL 
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 519, 5º ANDAR, 
CENTRO, NITERÓI-RJ

C.E.P.: 24020-206- Tel.: (21) 3002-4417
E-mail: nit08vciv@tjrj.jus.br

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS/MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NIVALDO BRASIL 

inscrito no CNPJ sob o nº 00.662.331/0001-97 em face de 
CELMO DUARTE DE ALMEIDA inscrito no 

CPF sob o nº 641.295.437-68, nos autos do PROCESSO 
Nº 0022127-92.1998.8.19.0002, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) BEATRIZ PRESTES PANTOJA – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão 
Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos 
os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e Coproprietário, 
que será realizado o público leilão presencial, pelo Leiloeiro Público 
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Avenida 
Erasmo Braga, nº 255, Grupo 202 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – 
Site: sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 2151-3050, 
E-mail: sergiorepresas@gmail.com, onde: O Primeiro Leilão será 
no dia 25/04/2019 às 11:30h, para venda por valor superior ao da 
avaliação, e o Segundo Leilão no dia 30/04/2019 às 11:30h, para 
venda pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior 
a 70% da avaliação, destacando que o leilão presencial será 
realizado no Fórum de Niterói, situado Rua Visconde de Sepetiba, 
519, térreo, Centro, Niterói-RJ. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO 
LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 481/482: 
APARTAMENTO 301, BLOCO B, COM DIREITO A UMA VAGA DE 
GARAGEM NA ESCRITURA, SITUADO NA AVENIDA 
PROFESSOR JOÃO BRASIL, 169, FONSECA – NITERÓI/RJ. 
MATRICULADO NO 14º OFÍCIO DO RGI DE NITERÓI SOB O Nº 
1.629 E NA PREFEITURA SOB O Nº 136.344-9, COM ÁREA 
APROXIMADA DE 54 M². DO APARTAMENTO 301, bloco B:
Imóvel com dois quartos; banheiro em cerâmica, piso antigo e 
parede em azulejo branco; uma sala; uma cozinha com piso antigo 
em ardósia com diversos azulejos da parede em péssimo estado de 
conservação, alguns soltos e outros fofos; piso de todo apartamento 
em ardósia; portas em compensado em péssimo estado de 
conservação, gesso do teto do banheiro quebrado, necessitando 
de reforma; as dimensões dos quartos está em torno de 9m². DO 
CONDOMÍNIO: Prédio sem elevador, porteiro dia e noite; 
condomínio do imóvel no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e 
cinco reais). Nas proximidades do imóvel está servido pelos 
seguintes serviços públicos e privados: ônibus municipal e 
intermunicipal, além de hospitais municipais e particulares, colégios 
públicos e particulares, acesso a ponte RIO-NITERÓI, nas 
imediações, hortoflorestal, delegacia de polícia, presídio, batalhão 
de polícia militar. DA AVALIAÇÃO: Foi realizada a avaliação, o 
imóvel objeto de leilão foi avaliado em 01/12/2017 pelo valor de R$ 
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), referentes a 50.001,562 
UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 171.060,34 
(cento e setenta e um mil sessenta reais e trinta e quatro 
centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: 
Ciente os interessados do seguinte: Que a ré foi citada as fls. 66 e 
verso; Sentença as fls. 104/107; Sentença condenatória as fls. 
316/319; Início da execução as fls. 386; Deferimento da penhora as 
fls. 393; Laudo de avaliação homologado as fls. 499. DOS DÉBITOS 
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme 
levantamento de débitos realizado junto a Prefeitura em 05/04/2019, 
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 2.993,33 
(Dois mil novecentos e noventa reais e trinta e três centavos); 
Constam Débitos de FUNESBOM no valor de R$ 546,98 
(Quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos); 
Ciente os interessados que o valor atualizado dos débitos de 
Condomínio serão apresentados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES:
Conforme R-8 o réu adquiriu o imóvel objeto de leilão por doação. 
Que no A-9, consta clausula de impenhorabilidade imposta pelos 
doadores. Que as fls. 463 foi determinada a penhora do imóvel 
mesmo diante da Averbação A-9, cumprindo assim o acordão 
proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o 
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 - O credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada, os promitentes vendedores, os 
usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que não foram 
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização 
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são 
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas 
nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são 
meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em 
que se encontram, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, 
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - 
Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado 
de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens 
imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não 
na matrícula ou para construções futuras. 5 - Assinado o auto de 
arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a 
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. 
(art. 903 do CPC). 6 – Em relação à preferência na arrematação, 
observa-se-a o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. 7 – Se o arrematante 
não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, 
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de 
participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se 
lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responder pelas 
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão do 
leiloeiro. 8 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 
do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 9 – Na forma do § 1º do Art. 843 do 
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao 
coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-
se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante 
ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução imediata de 
30% (trinta por cento) por meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2.
Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante, 
poderá apresentar ao Leiloeiro proposta de aquisição do bem, por 
escrito na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes, sempre antes do 
início de cada leilão, e sendo aceita a proposta pelo Juízo, deverá 
efetuar o pagamento mediante guia judicial, e o valor das parcelas 
deverão ser atualizados, mensalmente, desde a data da 
arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de 
depósito judicial vinculada aos autos. 3. A proposta de pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 4. O 
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% de comissão, que será devido nos caso de 
arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o qual 
não está incluso no montante do lance. 4.1. Outrossim, na hipótese 
de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as 
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com 
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 
5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e 
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130, § Único, do CTN 
c/c §1º do art. 908 do NCPC. 6. Condições Gerais da Alienação: 
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da 
data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, 
as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel 
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do 
respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da 
hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de Janeiro, 15 
de abril de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu__, titular subscrevo. 
(ass) BEATRIZ PRESTES PANTOJA – Juiz(a) de Direito. 

Assine o Monitor Mercantil

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

RUA PARANA, S/Nº – CENTRO – MESQUITA/RJ
C.E.P.: 26553-020 - Tel.: (21) 2797-8600 

E-mail: cap36vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA 
POR CONDOMÍNIO DO EDIFICIO JÓIA D’OURO DE NOVA 

IGUAÇU em face de ELIANE ANGÉLICA SAMPAIO FIGUEIRA - 
PROCESSO Nº 0022906-89.2005.8.19.0038, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) ROMANZZA ROBERTA NEME – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) – Eliane 
Angélica Sampaio Figueira -, que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 21/05/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 23/05/2019 às 
11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o 
Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo 
de Avaliação de fls. e-174/175: Imóvel situado na Rua Dr. Mário 
Guimarães, 362, apartamento 203 – Centro – Nova Iguaçu/RJ, 
devidamente registrado e caracterizado conforme cópia que 
acompanha o mandado e a Guia de IPTU. APARTAMENTO: Com
(02) dois quartos, (02) dois banheiros, uma sala, cozinha, varanda, 
piso da sala em taco encerado e do banheiro em cerâmica. Ao
tocante a pintura dos pisos, cerâmicas e aspecto geral, tudo se 
encontra em razoável estado de conservação. REGIÃO: Servida 
por melhoramentos públicos do município, com distribuição de 
energia elétrica, telefone, água, esgoto, asfaltamento e facilidade 
de transporte público. AVALIAÇÃO: Ante as pesquisas realizadas 
para a tomada de preços de imóveis semelhantes ao avaliado 
e considerando-se ainda a sua localização, dimensão, área 
construída, características, padrões de logradouro e estado 
geral de conservação. ATRIBUO ao bem acima descrito, o valor 
de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). E para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o 
presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 
889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de 
costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade 
em Petrópolis, em 12 de março de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe 
da Serventia, subscrevo __. (ass.) ROMANZZA ROBERTA NEME 
– Juiz de Direito. 

SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9

Ata de AGO em 21/03/2019. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
21/03/2019, às 17h30, na sede social da SPE Santa Lucia Transmissora 
de Energia S.A., localizada na Av. Rio Branco, nº 1, sala 607, Centro, RJ 
(“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Cia., ficando dispensada a convo-
cação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
e em vigor (a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas da Cia.. Presentes, ainda, a Sra. Ivaneia Araujo, 
da PriceWaterhouseCoopers Brasil Ltda., na qualidade de representante 
dos auditores independentes da Cia., o Diretor Financeiro João Gabriel 
Gonçalves Ratton e o Diretor Jurídico e Regulatório Arnaldo de Mesquita 
Bittencourt Neto, representando a administração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Robson Augusto da Silva Júnior, re-
presentante do acionista Terna Plus S.r.l. que convidou a mim, Sr. Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: De-
liberar sobre: (a) balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente pu-
blicados no Monitor Mercantil e no DOERJ em 21/03/2019; (b) destinação 
do lucro líquido do exercício de 2018; e (c) remuneração da administração 
para o ciclo 2019/2020. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a 
discussão das matérias presentes ordem do dia, os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) aprovar, sem 
qualquer ressalva ou restrição, o relatório da administração, o balanço pa-
trimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2018, os quais foram publicados, nos termos do §3º 
do art. 133 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no Monitor 
Mercantil e no DOERJ em 21/03/2019. Tendo em vista o disposto no §4º do 
art. 133 da Lei das S.A., tendo sido dado acesso aos acionistas ao balanço 
patrimonial e às demais demonstrações financeiras da Cia. com a antece-
dência necessária para que pudessem analisá-las, e tendo sido registrada a
presença da totalidade dos acionistas nesta Assembleia, os acionistas, por 
unanimidade, consideraram expressamente sanada a falta de publicação 
dos anúncios de que trata o caput do art. 133 da Lei das S.A. (b) aprovar 
a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2018, 
no montante de R$14.033.322,00: i. R$701.667,00, relativos a 5% do lucro 
líquido, sejam alocados à conta de reserva legal, em conformidade com o § 
1º do Art. 25 do Estatuto Social da Cia.; ii. R$3.332.917,00, relativos a 25% 
do lucro líquido, sejam alocados à conta de reserva especial de dividendos; 
iii. R$895.973,00, sejam destinados à constituição de reserva de deságio
referente a incorporação da Egecon Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda em junho de 2017; e iv. o saldo restante, no valor de R$9.102.765,00,
será destinado a reserva especial de lucros, constituída nos termos do §4º
do art. 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”). Dado que a Cia. está em perí-
odo pré-operacional de investimentos, onde seu ativo ainda se encontra em 
construção, os acionistas registraram que a Cia. não irá declarar os dividen-
dos mínimos obrigatórios previstos no Estatuto Social por ser incompatível
com a situação financeira da Cia.. Entretanto, nos termos do §5º do art. 202
da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”), os lucros não distribuídos registrados
como reserva especial de dividendos, se não absorvidos por prejuízos nos
exercícios subsequentes, deverão ser declarados e pagos como dividendo
assim que a situação financeira da Cia. permitir, portanto, quando da en-
trada em operação comercial. (c) Fixar a remuneração global dos adminis-
tradores para o ciclo que se inicia 1º/05/2019 e termina em 30/04/2020 em
até R$2.072.807,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerra-
da a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Robson Augusto
da Silva Junior - Presidente; Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto -
Secretário. Acionistas: Terna Plus S.r.l. p.p Robson Augusto da Silva Ju-
nior; Terna Chile S.p.A. p.p Robson Augusto da Silva Junior. JUCERJA em 
11/04/2019 sob o nº 3577147. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7

Ata de AGO em 21/03/2019. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
21/03/2019, às 18h, na sede social da SPE Santa Maria Transmissora de 
Energia S.A., localizada na Av. Rio Branco, 1, sala 607, Centro, RJ (“Cia.”). 
2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a to-
talidade do capital social da Cia., ficando dispensada a convocação, nos
termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor
(a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Cia.. Presentes, ainda, a Sra. Ivaneia Araujo, da PriceWa-
terhouseCoopers Brasil Ltda., na qualidade de representante dos auditores
independentes da Cia., o Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton
e o Diretor Jurídico e Regulatório Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto,
representando a administração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência
dos trabalhos o Sr. Robson Augusto da Silva Júnior, representante do
acionista Terna Plus S.r.l. que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(a) balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente publicados no Mo-
nitor Mercantil e no DOERJ em 21/03/2019; (b) destinação do lucro líqui-
do do exercício de 2018; e (c) remuneração da administração para o ciclo
2019/2020. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das
matérias presentes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por una-
nimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) aprovar, sem qualquer
ressalva ou restrição, o relatório da administração, o balanço patrimonial
e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2018, os quais foram publicados, nos termos do §3º do art. 133
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no Monitor Mercantil e
no DOERJ em 21/03/2019. Tendo em vista o disposto no §4º do art. 133 da
Lei das S.A., tendo sido dado acesso aos acionistas ao balanço patrimonial
e às demais demonstrações financeiras da Cia. com a antecedência neces-
sária para que pudessem analisá-las, e tendo sido registrada a presença da
totalidade dos acionistas nesta Assembleia, os acionistas, por unanimidade,
consideraram expressamente sanada a falta de publicação dos anúncios de
que trata o caput do art. 133 da Lei das S.A. (b) encaminhar ao Conselho de 
Administração a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exer-
cício de 2018, no montante de R$7.159.764,00: i. R$357.988,00, relativos a
5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de reserva legal, em conformi-
dade com o §1º do Art. 25 do Estatuto Social da Cia.; ii. R$1.700.444,00, re-
lativos a 25% do lucro líquido, sejam alocados à conta de reserva especial de 
dividendos; iii. R$680.611,00, relativos à constituição de reserva de deságio
referente a incorporação da Aletheia Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda em junho de 2017; e iv. o saldo restante, no valor de R$4.420.721,00,
será destinado a reserva especial de lucros, constituída nos termos do §4º
do art. 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”). Dado que a Cia. entrou em
operação no final do ano de 2018 (3/10/2018), os acionistas registraram
que a Cia. não irá declarar os dividendos mínimos obrigatórios previstos
em lei, por ser incompatível com a sua situação financeira. Entretanto, nos
termos do §5º do art. 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”), os lucros não
distribuídos serão registrados como reserva especial de dividendos, se não
absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, e deverão ser de-
clarados e pagos como dividendo assim que a situação financeira da Cia.
permitir. (c) Fixar a remuneração global dos administradores para o ciclo
que se inicia 1º/05/2019 e termina em 30/04/2020 em até R$383.244,00.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião,
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. RJ, 21/03/2019. Mesa: Robson Augusto da Silva
Junior - Presidente; Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto - Secretário.
Acionistas: Terna Plus S.r.l. p.p Robson Augusto da Silva Junior; Terna
Chile S.p.A. p.p Robson Augusto da Silva Junior. Jucerja em 11/04/2019
sob o nº 3577752. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Cia., Rua da Assembléia, nº 10 - sala 3.717, parte B - Centro/RJ; CEP: 20.011-901, 
os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício 
social findo em 31/12/18. RJ, 20/03/2019. A Diretoria.

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 09.178.763/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios: São convidados os 
senhores cotistas, para se reunirem em Assembleia de sócios cotistas, na 
sede da Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - 1901, no dia 25/04/2019, 
às 14h, para: a) Aprovação de contas da Adminitração e deliberar sobre o 
Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2018; 
b) Eleição do Cons. Fiscal para 2019/2020; c) Aprovação pró-labore da
Diretoria; d) Assuntos de interesse geral. RJ, 11/04/2019. As.) Jean Charles
David Bernheim - Sócio Diretor; Mauro Bloch - Sócio Diretor.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.o 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da 
A.A. Participações S.A. convocados a se reunirem na AGO da Cia. a ser realizada 
no dia 29/04/2019, às 11 horas, na sede social da Cia., situada na Av. Brigadeiro 
Lima e Silva, 1.204, sl. 605, pte., 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, para deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e 
as demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; (ii) a destinação do resultado do exercício; (iii) a reeleição dos membros 
da Diretoria da Cia. para um mandato de 3 anos e fixar sua respectiva remunera-
ção. Duque de Caxias, 12/04/2019. Alexandre de Araújo Abreu, Diretor Presidente.

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ/MF nº 33.503.251/0001-48 - NIRE nº 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 30/04/19, às 13h, no endereço localizado 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aprovar o aumento de capital da 
sociedade, diante dos aportes financeiros recebidos no ano de 2018 a título de 
AFAC´s. Octávio Azevedo de Araújo e Denise Araújo Nogueira, Diretores.

Câmara do Livro: mercado editorial brasileiro vive ‘crises’
As vendas de livros no 

Brasil caíram 18% em vo-
lume e 19% (valor) na com-
paração entre o primeiro 
bimestre de 2018 e de 2019. 
No período, a queda de ven-
da dos livros escolares foi 
pior: diminuição de 43% em 
volume e 38% em valor. Os 
dados são do 1º Painel das 
Vendas de Livros no Brasil 
deste ano, feito pela con-
sultora Nielsen Bookscan e 
pelo Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (SNEL).

Conforme o painel, em 
2018, o crescimento do vo-
lume de vendas foi de 1,32% 
(44,3 milhões de exempla-
res) e no valor 4,59% (fa-
turamento total de R$ 1,86 
bilhão). O ano passado foi 
marcado pelo pedido de re-
cuperação judicial de duas 
grandes redes varejistas, 
além do encerramento de 
atividades no Brasil de uma 
cadeia de megastore france-
sa para venda de livros, CDs, 
jogos eletrônicos e aparelhos 
eletrônicos.

O presidente da Câmara 
Brasileira de Livros (CBL), 
Vitor Tavares, disse à Agên-

cia Brasil que o setor livrei-
ro “vive crises”, no plural. 
Segundo ele, a recessão e o 
baixo crescimento econô-
mico visto em 2017 e 2018 
afetaram o comportamento 
dos consumidores. “Os or-
çamentos pessoal e familiar 
diminuíram. As pessoas vão 
cortando consumo. O livro 
passa a ser considerado algo 
que pode esperar”.

Além da economia, Ta-
vares assinala as mudanças 
no negócio, impactado com 
a venda na internet e pelos 
custos de manutenção de 
grandes lojas em shoppings. 
Ele também considera que a 
venda de livros no Brasil é 
limitada pela falta do hábito 
de leitura. “Somos um país 
de não-leitores”, lamenta.

A visão do presidente da 
CBL é compartilhada por es-
pecialistas e já foi verificada 
em mais de uma edição da 
pesquisa Retratos da Leitu-
ra no Brasil. De acordo com 
Zoara Falia, coordenadora 
do levantamento, 70% dos 
brasileiros admitiram não 
ter lido um livro inteiro por 
vontade própria nos três me-

ses antes da pesquisa (edição 
de 2016). Trinta por cento 
dos entrevistados declara-
ram nunca ter comprado um 
livro em qualquer momento 
da vida.

Conforme Vitor Tavares, 
o impedimento da compra de 
livros não está no preço dos 
títulos. “A desculpa do preço 
é inerente à falta de hábito 
de leitura”. Em meados de 
2018, a Nielsen Bookscan 
calculava que o preço médio 
do livro era de R$ 34.

De acordo com última 
edição da Pesquisa de Or-
çamento Familiar (POF) do 
IBGE (2008), o gasto com 
livros é baixo em todas as 
faixas de renda familiar. En-
tre aqueles com rendimento 
de até dois salários mínimos, 
a despesa com “livros didá-
ticos e revistas técnicas” foi 
de 0,1%, o mesmo percen-
tual de gastos com “perió-
dicos, livros e revistas não 
didáticas”.

No outro extremo, quem 
recebia mais de 25 salários 
mínimos, o dispêndio com 
livros didáticos e revis-
tas técnicas também era de 

0,1%. Enquanto que o gasto 
com periódicos, livros e re-
vistas não didáticas chegou a 
0,4%. “O preço é empecilho 
se tem valor absurdo. E se 
não tem dinheiro, a pessoa 
pode pegar o livro na biblio-
teca”, argumenta Vitor Tava-
res.

Conforme o site do Siste-
ma Nacional de Bibliotecas 
Públicas, há 6.057 bibliote-
cas em todo o país, faltando 
ainda instalar em 112 cida-
des (dado de 2016). Apesar 
da quase universalização nos 
municípios, as bibliotecas 
não são utilizadas por grande 
parte da população, aponta 
Zoara Falia.

“As pessoas percebem a 
biblioteca para estudantes 
e para pesquisa, não um es-
paço cultural aberto à toda 
a população. Não percebem 
que ali encontram literatura 
que possa interessar”, ana-
lisa a especialista. Ela la-
menta: “Às vezes, é único 
equipamento cultural que o 
município tem e deveria ser 
explorado, não só para aces-
so aos livros mas para even-
tos culturais”.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a 
R$ 34,76, com perda de 0,17%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14,05, com perda de 0,21%. Dos três indicadores semanais, 
um mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais da Porto Seguro terminaram cota-
das em R$ 56,00, com ganhos de 3,17%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 
15,62, com desvalorização de 3,70%. Dos três indicadores se-
manais, dois mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a 
R$ 8,95, com desvalorização de 1,12%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido..

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
25,02, com valorização de 0,08%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do 
Cartório da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital 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 - Cen-
tro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-1934 e-mail: cap48vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título 
Extrajudicial - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0267470-03.2016.8.19.0001, movida por JONAS RYMER 
em face de ESPÓLIO DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BAR-
ROS objetivando . Assim, pelo presente edital INTIMA o executado 
ESPÓLIO DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BARROS, CPF: 
022.408.157-87; na pessoa de sua inventariante CARMINHA DE 
PAULA BARROS REIS, CPF: 052.717.137-92 e eventuais inte-
ressados, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
ciência da designação das datas para o leilão público híbrido (pre-
sencial e on-line): 13/05/2019 e 16/05/2019 às 12:00h através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no es-
critório do mesmo leiloeiro público situado na Av. Erasmo Braga, nº 
227 salas 1.110/1.111, Castelo, nesta cidade/comarca, haja vista 
que não há disponibilidade de provedor no Átrio do Fórum Central, 
do bem avaliado a fls. 357/358, situado na Rua Barata Ribeiro, nº 
370/ Ap. 1603 Copacabana, devidamente dimensionado e carac-
terizado no 5º Ofcio do Registro de Imóveis, Matrícula 4380, Livro 
2-A/0, Fls. 138 e na inscrição municipal de nº 1.427.498-9 (IPTU). 
2. Publique-se o edital, observadas as regras do artigo 886, do 
NCPC, consoante o art. 884 do NCPC, fazendo constar que serão 
2 (dois) leilões, sendo que no primeiro os lances deverão ser supe-
riores ao valor da avaliação. Na segunda, deverão ser superiores 
ao preço mínimo que ora fixo em 50% (cinquenta por cento) do 
valor da avaliação. O edital deverá ser publicado com pelo menos 
5 (cinco) dias corridos de antecedência do leilão (primeiro leilão), 
com fixação no local de costume no fórum e publicação, por pelos 
menos uma vez (no máximo de três) em jornal de ampla circulação 
(artigo 887, do NCPC). Em relação à preferência na arrematação, 
observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. A venda será efe-
tuada à vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido 
bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja 
permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equiva-
lente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o re-
manescente ser pago em até 02 (duas) parcelas iguais, mensais e 
sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta 
judicial vinculada a este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao Ban-
co do Brasil, em 30 e 60 dias contados da data do leilão ficando o 
imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço 
ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no paga-
mento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) 
sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 
895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arre-
matação com a perda da caução (art. 897). Ressalte-se que a ofer-
ta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 
de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do 
NCPC. 3. Intime-se o executado - Espólio de Francisco Xavier de 
Paula Barros e eventuais interessados por Edital. Dê-se ciência à 
Curadoria Especial. Intimem-se ainda a Procuradoria do Município 
do Rio de Janeiro e o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - 
FUNESBOM. 4. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de 
Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor 
apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição 
do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do 
NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamen-
to inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, 
com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. O valor da 
comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga 
diretamente a ele pelo arrematante. 5. Com o pagamento integral e 
prova do recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), extraia-se 
a Carta de Arrematação, além de mandado de entrega do bem (se 
móvel for) e de imissão na posse (sendo imóvel) imediatamente, 
em favor do arrematante. 6. O devedor poderá exercer o direito 
de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até 
o momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de 
arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA 
POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 
902 e 903, do NCPC) (atenção a serventia para fazer constar este 
texto na intimação postal do executado sem advogado no feito). 7. 
A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos 
valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na for-
ma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, 
inclusive de natureza propter rem, sub-rogam- se sobre o preço, 
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que 
consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao 
verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas aqui mencio-
nadas superem o valor fixado como preço mínimo, deverá alertar 
o Juízo para análise da viabilidade do leilão e eventual alteração 
do preço mínimo. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, 
__ Caroline Carvalho da Silva Mocarzel - Analista Judiciário - Matr. 
01/31275, digitei. E eu,  __  Simone Sleiman Razuck - Responsá-
vel pelo Expediente - Matr. 01/28499, o subscrevo.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua da Assembléia, nº 10 - sala 3.717, parte 
A - Centro/RJ; CEP: 20.011-901, os documentos a que se refere o art. 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/18. RJ, 
20/03/2019. A Diretoria.

Abertura do setor de refino 
para atrair investimentos 

 “Os órgãos governamen-
tais de acompanhamento 
econômico, especialmente, 
precisam coordenar e traçar 
diretrizes para a abertura do 
setor de refino que levem em 
conta a atração de investimen-
tos e maior competitividade 
em prol do interesse da so-
ciedade brasileira, reduzindo 
as assimetrias do setor”, afir-
mou o diretor da ANP Aurélio 
Amaral ao participar, nesta 
terça-feira, do seminário “De-
safios e Oportunidades para o 
Setor de Combustíveis”, em 
São Paulo.

O evento discutiu te-
mas relativos ao setor, tais 
como tributação, regula-
ção de mercado, logística 
e soluções para atrair mais 
investimentos. Amaral foi 
palestrante no painel O que
precisa ser feito para atrair 
investimentos. Ele destacou 
a importância de medidas 
para atração de investimen-
tos no setor de refino.

Em março de 2018, o 
Conselho Nacional de Po-
lítica Energética (CNPE) 
aprovou resolução que es-
tabelecia diretrizes de regu-
lamentação da isenção do 
cumprimento dos compro-
missos de Conteúdo Local 
(CL), conhecido no jargão 
da indústria por waiver. O 
CNPE também aprovou re-
solução sobre CL na Oferta 
Permanente de áreas e divul-
gou dez medidas de indução 
a investimento em setores de 
refino de petróleo e de petro-
química no Brasil.

Documento divulgado em 
setembro de 2018 no site da 
ANP, dizia que “o reposiciona-
mento da Petrobras (que passou 
a buscar maximizar seu lucro e 
não mais a atuar como braço do 
governo) demanda ações regu-
latórias para que os investimen-
tos no refino e logística sejam 
retomados e para que os preços 
praticados reflitam a ação das 
forças do mercado. 

Governo diz que não pretende 
mudar política da Petrobras

O ministro de Minas 
e Energia, Bento Albu-
querque, negou a pos-
sibilidade de o governo 
interferir na política de 
preços da Petrobras. Per-
guntado nesta terça-feira 
se o governo pretende 
promover algum tipo de 
alteração na política da 
empresa, o ministro res-
pondeu: “Nenhuma”. 

Mas o que é fato até o 
momento é que a Petro-
bras perdeu R$ 32 bilhões 
em valor de mercado na 
última semana. A estatal 
nega que tenha havido 
interferência. Já o Planal-
to disse que não vai inter-
ferir na empresa.

Segundo Albuquerque, 
houve um “erro de co-
municação” no episódio 

envolvendo a divulgação 
e posterior suspensão do 
reajuste do preço do die-
sel pela Petrobras na se-
mana passada. 

“Houve um erro de 
comunicação na apre-
sentação desse índice de 
5,7%. Por contingências 
estava voando para Ro-
raima e quando pousei 
é que comecei a receber 
as informações. Entendo 
que presidente, não es-
tando informado e não 
tendo as pessoas para in-
formá-lo exatamente do 
que estava ocorrendo, ele 
pediu esclarecimento e é 
isso que vamos prestar a 
ele daqui a pouco”, dis-
se referindo-se à reunião 
com o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro.

A declaração do ministro 
ocorreu durante um evento 
para debater o setor de óleo 
e gás e pouco antes de sair 
para a reunião com o presi-
dente para tratar da política 
de preços da empresa. Na
saída do evento, o minis-
tro disse que o que houve 
foi um “problema de co-
municação” e que não está 
apontando nem insinuando 
culpados, segundo a agên-
cia Brasil.

Suspensão

Na última quinta-feira, a
Petrobras anunciou o aumen-
to de 5,7% no preço médio 
do diesel. Posteriormente, o 
presidente disse que havia 
entrado em contato com a 
Petrobras para a suspensão 

do aumento. A suspensão te-
ria ocorrido para evitar uma 
possível paralisação de ca-
minhoneiros. Após suspen-
der o aumento do combus-
tível, a Petrobras disse que 
havia margem “para espaçar 
mais alguns dias o reajuste 
no diesel”.

De acordo com Pe-
trobras, mesmo com o 
adiamento, ela seguirá 
com a política de reajus-
te do combustível em ali-
nhamento com o Preço
Paridade Internacional 
(PPI). Por essa política, os 
preços do diesel nas refi-
narias da companhia, que 
correspondem a cerca de 
54% dos preços ao consu-
midor final, sofrerão rea-
justados por períodos não 
inferiores a 15 dias.
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COMARCA  DA  CAPITAL
JUÍZO  DE  DIREITO  DA  6ª  VARA  CÍVEL

Edital de Primeiro, Segundo Leilão Presencial e Intimação 
a  EMYGDIO PEREIRA DA COSTA LIMA FILHO, THEREZINHA 

PEREIRA DA COSTA LIMA e NEYDA PEREIRA DA COSTA LIMA, 
com o prazo de 05 dias extraído nos autos da Ação de Cobrança 

pelo Procedimento Sumário, movida pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DEL OLINDA  contra EMYGDIO
PEREIRA DA COSTA LIMA FILHO, THEREZINHA PEREIRA 

DA COSTA LIMA e NEYDA PEREIRA DA COSTA LIMA, 
Processo nº 0339220-75.2010.8.19.0001, na forma abaixo:

A DOUTORA LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER, JUÍZA 
DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, FAZ  
SABER  aos que o presente edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente os executados, ora 
representados pela Curadoria Especial, que no dia  21 / 05 
/ 2019, com início às 16:00 horas no Átrio do Fórum da Capital, 
Avenida Erasmo Braga, 115, hall social dos elevadores, Térreo, 
Centro / RJ., pelo leiloeiro público WILKERSON MACHADO DOS 
SANTOS, estabelecido Av. Erasmo Braga nº 227, Gr. 704 - Centro 
/ RJ., tel. (21)2533-7978, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima do valor da avaliação, e, caso não haja licitantes fica 
desde já designado o dia  28 / 05 / 2019,  no  mesmo  horário  e  
local,  para a venda a quem mais der independente do valor da 
avaliação, o imóvel penhorado às fls. 174 (antiga fls. 157), sendo 
os executados intimados da penhora às fls. 178 (antigo 160vo.), 
descritos e avaliados a seguir: Laudo de Avaliação Indireta fls. 
193 (antiga fls. 173/174) e Retificação de Fls. 199 (antiga fls. 
179). IMÓVEL: Apartamento 202 situado na Rua Marquês de 
Olinda nº 106, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ., e correspondente 
fração ideal de 1/116 do respectivo terreno, cujas características, 
metragens e confrontações são as constantes no livro 3-CF nº 
45.354 fls. 202 do Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital / RJ e com inscrição municipal de nº 0.493.439-
4 (IPTU), área edificada de 36 m². Prédio: Construído em 1962, 
localizado na esquina com o início da Rua Mundo Novo, com seis 
andares mais a cobertura, 116 unidades no total, com interfone, 
porteiro 24 horas, câmera interna de vigilância nos elevadores e 
bicicletário. O prédio apresenta bom estado de conservação. A 
Rua é silenciosa e não passa ônibus. A vizinhança é composta, 
em sua maioria, por condomínios residenciais. Apartamento 
202: Unidade residencial é de sala, quarto e banheiro. Banhado 
parcialmente pelo sol da tarde, sem vista privilegiada (vista interna 
para outras unidades do próprio condomínio). Da Região: Encontra-
se servida por alguns dos melhoramentos públicos do município 
como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação 
pública, asfaltamento, rede de água e esgoto, transporte público 
para diversas regiões da cidade, metrô, além de escolas públicas e 
particulares, shopping center próximo, hospitais particulares, UPA, 
supermercados, comércio variado e restaurantes. Do mercado de 
imóveis: O mercado imobiliário continua desaquecido e com baixa 
liquidez. Valor do condomínio: R$ 466,00 (julho/2018). Método de 
avaliação: Método comparativo direto de dados de mercado com 
pesquisa de imóveis similares fundado no valor de venda à vista. 
Avalio o imóvel acima descrito em R$ 405.000,00 (quatrocentos 
e cinco mil reais). Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018. Sobre o 
apartamento 202 constam débitos de IPTU dos exercícios de 2008 
a 2018 e cotas 01 e 02 do exercício 2019, no valor aproximado 
de R$ 5.529,53, mais acréscimos legais, e débitos da taxa de 
Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2017 no valor total de R$ 
187.21. Consta registrado na Certidão de Ônus Reais do imóvel, 
Mandado de Penhora, por determinação do Juízo da 6ª Vara Cível 
do Rio de Janeiro, referente a presente Ação. O imóvel acima 
descrito será vendido livre de débitos de IPTU, condomínio e taxas, 
de acordo com o § 1º do art. 908 do CPC c/c § único do art. 130 
do CTN., desde que o produto da venda os comporte, depois de 
satisfeito o crédito total do autor. Caso contrário, fica(m) ciente(s) 
o(s) arrematante(s) que arcará(ão) com os mesmos. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados foi expedido o presente 
Edital que será publicado e afixado no Átrio do Fórum na forma 
da Lei, ficando os executados intimados da hasta pública, suprindo 
exigência contida no art. 889 do CPC. Cientes de que a arrematação 
far-se-á mediante o pagamento imediato do preço na forma do art. 
892 do CPC, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro sobre o 
valor da arrematação e custas de Cartório de 1% até o máximo 
permitido. Devendo a quem interessar possa, comparecer nos dias, 
hora e local acima designados. Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois 
mil e dezenove. Eu, Marta de Oliveira Gomes, Chefe de Serventia 
Judicial, matricula nº 01/21903, mandei digitar e o subscrevo. (as.), 
LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER, Juíza de Direito. 

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 - NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: 
Aos 29/03/2019, às 14h, na sede na Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 401, Leblon, 
RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Cia., observado o disposto no §4º do art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa:  
Presidente: Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos. Secretário: Sra. Daniella Lugara-
inho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a aprovação 
das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; (ii) o registro 
da existência de lucro líquido no exercício findo em 31/12/2018, bem como sua 
destinação e distribuição de dividendos; (iii) a fixação da Remuneração Global 
Anual dos Administradores da Cia.; e (iv) a lavratura da ata em forma de sumário. 
5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acion-
ista presente, sem quaisquer restrições: (i) a aprovação das Demonstrações Fi-
nanceiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2018. Foram aprovadas, sem reservas, 
as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício 
social findo em 31/12/2018, em conformidade com as publicações efetivadas em 
28/02/2019 no DOERJ, Parte V, página 35 e em 28/02/2019 no Monitor Mercan-
til, página 38, as quais estiveram à disposição do acionista com a antecedência 
legal, estando o acionista de acordo com os veículos de publicação que foram 
utilizados. ii) o registro da existência de lucro no exercício findo em 31/12/2018, 
bem como sua destinação e distribuição de dividendos. Foi aprovada e ratifica-
da a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no 
exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante de R$ 117.905,23, da 
seguinte forma: (i) R$ 5.895,26, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido, para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 28.002,49 a título de dividendo 
mínimo obrigatório previsto no Art. 31 do Estatuto Social da Cia., sendo certo que 
o referido montante será pago ao acionista em até 90 dias a contar de presente
data, nos termos do Art. 32 do Estatuto Social da Cia.; e (iii) o valor do lucro líquido 
remanescente, no montante de R$ 84.007,48, foi alocado para conta de outras
reservas de lucro. (iii) a fixação da Remuneração Global Anual dos Administra-
dores da Cia.. Aprovada a remuneração global do Conselho de Administração e
da Diretoria da Cia., para o exercício que se inicia, de até R$ 2.200.000,00. (iv) A
lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavratura da presente 
ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. 6.  Administra-
dores: Presentes os administradores da Cia., consoante o disposto no artigo 134, 
§ 1º da Lei das S.A.. 7.  Auditores Independentes: Foi dispensada a presença dos 
Auditores Independentes. 8.  Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi
ouvido por não se encontrar instalado no período. 9. Documentos Arquivados:
Foram arquivados na sede da Cia., devidamente autenticados pela Mesa, os
documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a
ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos - Presidente; e Sra. Daniella 
Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Acionista presente: Austral Participações
II S.A. Administradores Presentes: Ricardo Villela Abreu dos Santos, Bruno de
Abreu Freire e Rodolfo Arashiro Rodriguez. RJ, 29/03/2019. Jucerja reg. sob o nº 
3578526 em 12/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Pelo presente Edital, ficam convocados todos os professores associa-
dos ao Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região  
(Sinpro-Rio) a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que se rea-
lizará no dia 29 de abril de 2019, às 18h, em primeira convocação e às 18h30 
em segunda e última convocação, com qualquer número, no auditório do 
Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

• eleger delegados representantes do Sinpro-Rio para o 3º CONATEE EXTRA-
ORDINÁRIO (Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Estabelecimentos de Ensino), que será realizado nos dias 25, 26 e 27 
de julho de 2019, em São Paulo/SP.

Atenção: Só poderão votar e serem votados os associados do Sinpro-Rio 
em dia com suas mensalidades.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF n° 03.752.385/0001-31

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua da Assembleia, 10, sl. 3716 - Centro - Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 20.011-901, os documentos a que se refere o art. 
133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/18. RJ, 
20/03/2019. A Diretoria.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos dos autos 

da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
ITAPUCA em face de ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO MADURO, 
processo nº 0051598-34.2013.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara acima, 
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados 
especialmente a ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO MADURO, inventariante 
Celina Lagel Germano, que em 29/04/19, às 13:15 hs., no Átrio do Fórum 
do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos elevadores, 
o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, não 
havendo licitantes no dia 07/05/19, no mesmo local e hora, a quem mais 
oferecer, sendo no mínimo 70% sobre o valor da avaliação, na forma do 
art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 7º RGI, matrícula 2056-
2-D, Rua Senador Dantas nº 23, sala 604 – Centro - RJ, avaliado as fls. 
354/355 em 01/03/2018, por R$ 190.000,00. Conforme despacho de fls. 
373, foi fixado preço mínimo para a venda do imóvel em hasta pública em 
R$ 133.000,00 (70%) do valor da avaliação. As certidões serão lidas no 
ato do pregão, assim como informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à 
vista, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação 
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos, 
ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado 
pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 05/04/19. Eu, Rosely 
Rodrigues Antunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Cia Aberta 
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE Nº 33300161899

Convocação: Ficam convocados os senhores acionistas da Litel 
Participações S.A. a comparecer na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária a ser realizada em 30/04/2019, às 10h, na sede social da Cia, 
na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Em AGO: 1.1)Apreciação 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor 
Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 05/04/2019; 
1.2)Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2018 e destinação 
do Lucro Líquido do exercício; e, 1.3) Eleição dos membros para compor 
o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO a 
realizar-se em 2021. II. Em AGE: 1.4) Fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2019. Arthur Prado Silva - 
Presidente do Conselho de Administração.

Goldman acredita em fraco 
crescimento para empresas

Os analistas do Goldman Sachs não estão muito otim-
ista quanto aos resultados que serão obtidos pelas empre-
sas ao longo deste ano. O crescimento deverá ser fraco 
em todos os grandes setores prinicipais, apontam. Aliás, o 
banco norte-americano quanto o Citigroup reconheceram 
nesta segunda-feira que seus especialistas falharam ao faz-
erem as previsões das receitas.

No relatório, o Goldman destaca que “depois de 
assistir a um período de recuperação, a continuação 
dependerá do quanto os resultados crescer, mas acr-
editamos que será um crescimento modesto”. Quanto 
à economia, apesar de o primeiro trimestre negativo 
vivido nos Estados Unidos, os técnicos da instituição 
afirmam que vão existir melhorias nos dois últimos tri-
mestres do ano, tanto nos Estados Unidos como glo-
balmente: “Consideramos que a atividade global vai 
melhorar na segunda metade do ano, até na Europa, 
que ficou realmente para trás. Prevemos algumas revi-
ravoltas, dada a moderação na política orçamental, em 
particular na Alemanha. Além disso, a Europa deverá 
beneficiar da recuperação na China e nos restantes mer-
cados.”

“Estimamos que o crescimento dos resultados será algo 
fraco este ano nos mercados principais”, declarou Peter 
Oppenheimer, o responsável pela estratégia global de mer-
cados do Goldman Sachs, à CNBC.

Nessa, nem os portugueses acreditam
Alguém acredita que a Energias de Portugal, em janeiro 

de 2009, pagou € 213 milhões ao Estado português para 
ter o direito de construir e explorar a barragem do Fridão, 
por um prazo de 75 anos. E quase dez anos depois iria 
deixar essa quantia para o Estado, sem a menor contrapar-
tida. Porém, João Pedro do Matos Fernandes, ministro do 
Ambiente, resolveu paralisar a construção da barragem, 
alegando impactos ambientais. 

Porém, quando viu a despesa que provocaria para os 
portugueses, resolveu externar a sua interpretação dos 
fatos. O engraçado é que o ministro foi no parlamento 
e disse aos deputados portugueses que a companhia elé-
trica tinha manifestado por duas vezes ao Governo que 
não tinha interesse em avançar com o projeto, mas não 
apresentou nenhuma comprovação para essa afirmação. 
No entanto, disse que “independentemente da necessidade 
da reserva de água, não é ali que a questão se coloca. Há 
outras formas de gerar essa eletricidade necessária com 
investimentos e sem impactos ambientais”.

E ressaltou para os legisladores que o Estado resolveu 
não contrariar a EdP e não encontrou motivo para que 
Fridão seja construído. E por essa razão, garante que 
não vai devolver o dinheiro. Em comunicado, a EdP, 
desmentiu o ministro ao informar que “em momento al-
gum admitiu a possibilidade de abandonar a construção 
do Fridão”. E agora, como fica o ministro se mentiu 
para os deputados?

Notre Dame: doações ultrapassam € 600 mi
A Bettencourt-Myers, família herdeira do grupo 

L’Oréal, e a multinacional francesa de cosmética anun-
ciaram uma doação de 200 milhões de euros, segundo a 
agência Lusa. A família Arnault e o grupo do segmento 
de luxo LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton, 
a Dior, a Bvlgari e a Marc Jacobs, também anunciaram a 
doação de outros 200 milhões de euros. Além disso, mais 
100 milhões das empresas Total e da família Pinault, dona 
do  Kering, o segundo grupo mundial no setor do luxo e 
que detém marcas como a Gucci, a Yves Saint Laurent e 
a Boucheron.

Mineração e construção lideram 
ganhos das estatais chinesas

As empresas estatais da 
China tiveram um cresci-
mento estável nos lucros no 
primeiro trimestre de 2019, 
mostraram dados oficiais 
divulgados nesta terça-feira. 
Setores como mineração e 
construção registraram um 
desempenho melhor em re-
lação às outras empresas ad-
ministradas pelo governo no 
primeiro trimestre.

Segundo a Comissão de 
Supervisão e Administração 
de Ativos Estatais, os lucros 
combinados das empresas 
estatais centrais da China re-
gistraram crescimento anual 
de 13,1%, chegando a 426,5 
bilhões de iuanes (US$ 63,6 
bilhões) nos primeiros três 
meses. Em março, os lucros 
das empresas estatais cen-
trais ficaram em 188,28 bi-
lhões de iuanes, um aumento 
de 10,8% em termos anuais.

Entre janeiro e março, as 
estatais centrais tiveram uma 

receita combinada de 6,8 
trilhões de iuanes, uma alta 
anual de 6,3%. As empresas 
estatais centrais investiram 
384,02 bilhões de iuanes 
em ativos fixos nos primei-
ros três meses, um aumento 
anual de 9,7%, 8,8 pontos 
percentuais a mais que no 
mesmo período do ano pas-
sado, conforme informou a 
agência Xinhua. Apesar dos 
números positivos relaciona-
dos as empresas estatais do 
país, as companhias chine-
sas privadas são geralmente 
mais eficientes, mais lucrati-
vas e menos endividadas do 
que suas contrapartes esta-
tais”, escreveu recentemente 
Alexander Wolf, da Aberde-
en Standard Investments, de 
Hong Kong, em sua coluna 
para a Nikkei Asian Review. 

Reforma das estatais

Em uma declaração em 

fevereiro, o presidente da Co-
missão de Supervisão e Ad-
ministração de Ativos Estatais 
(SASAC), Xiao Yaqing, disse 
que as principais empresas es-
tatais do país estão passando 
por um processo de reforma. 
Segundo ele, como parte das 
mudanças, as estatais poderão 
atrair investimentos estran-
geiros, o que provavelmente 
aumentará seu potencial de 
crescimento, melhorará a qua-
lidade da governança corpo-
rativa e aumentará o interesse 
de investidores internacionais 
na economia chinesa.

“As declarações de Xiao 
estão em linha com o con-
ceito de parceria público-
privada, ou propriedade 
mista, que Pequim vem 
defendendo há anos como 
um caminho para o desen-
volvimento econômico da 
China. As autoridades chi-
nesas também disseram que 
as reformas em andamento 

e o esperado fluxo de in-
vestimentos estrangeiros 
podem tornar as estatais do 
país mais competitivas no 
mercado global”, destacou 
uma reportagem de feverei-
ro do site sputniknews.com 
sobre investimentos em es-
tatais chinesas.

Um relatório do Ministé-
rio do Comércio da China 
mostra que a expansão total 
do investimento estrangei-
ro direto (IED) da China 
caiu para 4,8% em relação 
ao ano anterior, totalizan-
do US $ 12,45 bilhões no 
mês de janeiro. Isso porque 
diversas empresas estatais 
foram afetadas por nepo-
tismo, corrupção e baixa 
eficiência de produção, ar-
gumentam os especialistas, 
enquanto a forte concorrên-
cia no mercado interno da 
China tornou as empresas 
menores mais flexíveis e 
sustentáveis.

Vale, proteínas e caminhoneiros fazem Ibovespa subir 1,34%
A bolsa paulista realizou 

um bom pregão nesta terça-
feira, em sessão de recupera-
ção das ações da Petrobras, 
e o impacto da repercussão 
de medidas do governo para 
caminhoneiros. Além disso, 
houve alta de mais de 3% dos 
papéis da Vale, após a Justiça 
autorizar a retomada da opera-
ção de sua maior mina em Mi-
nas Gerais. O volume finan-
ceiro somou R$ 14 bilhões.

Papéis de empresas de pro-
teínas também se destacaram, 
com JBS disparando mais de 

8% e renovando máxima his-
tórica. Índice de referência da 
bolsa brasileira, o Ibovespa 
subiu 1,34%, a 94.333,31 pon-
tos, tendo tocado 95.061,95 
pontos na máxima. 

O governo federal anun-
ciou um conjunto de medidas 
para melhorar as condições 
de trabalho de caminhonei-
ros autônomos e reduzir os 
custos da categoria, incluin-
do promessa de R$ 2 bilhões 
para conclusão de obras e 
manutenção de rodovias. De 
acordo com profissionais do 

mercado ouvidos pela Reu-
ters, ainda é preciso aguar-
dar pelo desfecho da reunião 
sobre a política de reajustes 
da Petrobras nesta terça-fei-
ra, m/as as medidas sinaliza-
ram que a empresa pode ser 
poupada.

“A leitura é de que o go-
verno quer corrigir o que fez 
(na última semana, quando 
pressão do presidente Jair 
Bolsonaro fez a companhia 
voltar atrás em aumento do 
preço do diesel)”, destacou o 
gestor Marco Tulli, da mesa 

da Bovespa da Coinvalores.
Na última sexta-feira, os 

papéis da estatal despenca-
ram com a decisão de sus-
pender reajuste anunciado 
e cancelado na quinta-feira, 
fazendo a empresa perder 
mais de R$ 30 bilhões em 
valor de mercado. Dados da 
B3 disponibilizados nesta 
terça-feira sobre as negocia-
ções de estrangeiros no seg-
mento Bovespa no último 
dia 12 de abril mostraram sa-
ída líquida de R$ 2,8 bilhões 
naquele pregão.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores acionistas: A administração da Companhia Paulista de Ferro-ligas, 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.

COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS
CNPJ/MF nº 57.487.142/0001-42

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 (106) (380)
Outras despesas operacionais, líquidas (185) (1.345)
Prejuízo operacional (291) (1.725)
Resultado financeiro 3
Receitas financeiras 2.224 8.357
Despesas financeiras (539) (1.645)

1.685 6.712
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.394 4.987
Tributos sobre o lucro 4
Tributo corrente (327) 3.140
Tributo diferido 4.804 -
Lucro líquido do exercício 5.871 8.127
Quantidade de ações ao final do exercício
- em milhares 13.337 13.337

Lucro básico e diluído por ação - Em R$ 0,44 0,61
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 1.394 4.987
Ajustes por: 
Provisão para processos judiciais 41 240
Variação monetária, juros sobre contingências
 e depósitos judiciais (185) (3.921)
Outros 60 (14)
Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber - partes relacionadas 7 1.724 -
Tributos a recuperar (659) -
Depósitos judiciais 37 16.907
Provisão para contingências (15) (15.406)
Fornecedores 19 -
Tributos sobre o lucro 15 -
Outros ativos e passivos, líquidos (2) (908)
Caixa proveniente das operações 2.429 1.885
IR CSLL pagos 166 -
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 2.595 1.885
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Alienação de imobilizado - 70
Caixa líquido proveniente das atividades
 de investimento - 70
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
 no exercício 2.595 1.955
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 32.859 30.904
Caixa e equivalentes de caixa ao final
 do exercício 35.454 32.859

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 6 35.454 32.859
Tributos a recuperar 5 1.395 956
Tributos a recuperar sobre o lucro - 213

36.849 34.028
Ativo não circulante
 Depósitos Judiciais 8 8.091 8.062
 Tributos a recuperar sobre o lucro 13.142 13.007
 Contas a receber - partes relacionadas 7 73.194 74.918

94.427 95.987
 Imobilizado 33 33

94.460 96.020
Total do ativo 131.309 130.048
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 18 -
Dividendos 9 (c) 9.595 2.032
Tributos a recolher sobre o lucro 4 (b) 390 305
Tributos a recolher 12 -

10.015 2.337
Passivo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro - 4.804
Provisões para processos judiciais 8 1.610 1.531

1.610 6.335
Total do passivo 11.625 8.672
Total do patrimônio líquido 9 119.684 121.376
Total do passivo e patrimônio líquido 131.309 130.048
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

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

Reserva
legal

Reserva
de capital

Lucros
a realizar

Dividendo
adicional proposto 

Lucros
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 28.580 5.716 40 80.945 - - 115.281
Lucro do exercício - - - - 8.127 8.127
Transações com acionistas:
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (2.032) (2.032)
 Dividendo adicional proposto - - - - 6.095 (6.095) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 28.580 5.716 40 80.945 6.095 - 121.376
Lucro líquido do exercício - - - - - 5.871 5.871
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (6.095) - (6.095)
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (1.468) (1.468)
 Dividendo adicional proposto - - - - 4.403 (4.403) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 28.580 5.716 40 80.945 4.403 - 119.684

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 Paulista de Ferro - Ligas (“Socieda-
de”) é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A 
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade realizava explora-
ção, lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de produzir e comercializar
ferroligas de manganês. 2. Base de preparação das demonstrações finan-
ceiras: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da
Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”),
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas
informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na ges-
tão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. A emissão
das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 28 de
fevereiro de 2019.
3. Resultado financeiro Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 2017
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 2.039 3.070
Atualização de depósitos judiciais 126 546
Atualização de contingência (53) 3.357
Atualização de impostos 112 1.310
Outras receitas - 75

2.224 8.357
Despesas financeiras
Comissão de fiança (429) (370)
PIS e COFINS s/receitas financeiras (105) (610)
Juros, multas e taxas (5) (665)

(539) (1.645)
Resultado Líquido 1.685 6.712
4. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: 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
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.394 4.987
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (474) (1.696)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Reversão de IR e CSLL diferido 4.804 -
Outros ajustes 147 4.836

4.477 3.140
Tributos sobre o lucro
Corrente (327) 3.140
Diferido 4.804 -
Imposto de renda e contribuição social no
 resultado do exercício 4.477 3.140
b) Tributos a recolher sobre o lucro 31 de dezembro

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Tributos sobre o lucro do exercício
- corrente 327 3.140

Antecipações (246) -
Ajuste de exercícios anteriores 309 (2.835)
Total 390 305

5. Tributos a recuperar 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Imposto de renda retido na
 fonte (“IRRF”) a recuperar 1.387 896
Outros 8 60
Total 1.395 956

6. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Caixa e bancos 153 27
Aplicações financeiras 35.301 32.832
Total 35.454 32.859
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. Os saldos de aplicações financei-
ras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de Depósito Bancá-
rio) em 2018 e 2017. As aplicações financeiras são prontamente conversíveis 
em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário 
(“taxa DI” ou “CDI”). 7. Contas a receber: A Sociedade possui contas a rece-
ber referente a venda de créditos fiscais realizada em novembro de 2013 com 
a Vale. Em 2018, a Vale realizou pagamento no valor de R$1.724, restando o 
montante de R$73.194 a ser recebido. 8. Processos judiciais: A Sociedade 
é parte envolvida em ações trabalhistas e tributárias em andamento na esfe-
ra 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. Correlacionados às provisões 

e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judi-
ciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judi-
ciais são atualizados monetariamente 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 tributários 757 646 30.373 30.423 7.169 7.059
Processos cíveis - - 1.375 55 6 6
Processos
 previdenciários - - 2.338 3.796 - -
Processos trabalhistas 853 885 - 5 916 997
Total 1.610 1.531 34.086 34.729 8.091 8.062
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. 9. Pa-
trimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o 
capital social é de R$ 28.580 correspondendo a 13.336.995 ações escrituradas, 
sendo 6.634.077 ações ordinárias e 6.072.918 ações preferenciais, totalmen-
te 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 capital social. Reserva de lucros a realizar 
– Refere-se a parcela não realizada de lucros de anos anteriores, proveniente
principalmente do resultado de participação em outras sociedades. c) Remu-
neração aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do 
lucro líquido 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 5.871 8.127
Dividendos mínimos obrigatórios 1.468 2.032
Dividendo adicional proposto
 (condicionado à aprovação em
  assembleia de acionistas) 4.403 6.095
Remuneração total do exercício 5.871 8.127

Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2017 no montante de 
R$2.032 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2017. Na Assem-
bleia Geral Ordinária de 20 de outubro de 2018, foi deliberado a serem distribu-
ídos o valor de R$ 2.032 a título de dividendos mínimos obrigatórios e R$6.095 
a título de dividendo adicional proposto, que foram pagos em 09 de janeiro de 
2019. Em 31 de dezembro de 2018 foi constituído a obrigação com dividendos 
mínimos obrigatórios de R$1.468, sendo o saldo remanescente do lucro líquido 
do exercício no valor de R$4.403 transferido para a reserva de dividendo adi-
cional proposto.
10. Classificação dos instrumentos
financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Caixa e equivalentes de caixa 35.454 32.859
Contas a receber - partes relacionadas 73.194 74.918
Total dos ativos financeiros 108.648 107.777
Fornecedores 18 -
Total dos passivos financeiros 18 -

11. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional - As
demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”),
que é a moeda do ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda
funcional”). Todas as operações são realizadas em R$. b) Instrumentos finan-
ceiros - A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com base no seu
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos
fluxos de caixa contratuais desses ativos. O teste do modelo de negócios de-
termina 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 classifi-
cados como “custo amortizado”, uma vez que esses instrumentos financeiros
são mantidos para coletar seus fluxos de caixa e representam apenas paga-
mentos de principal e juros. Todos os passivos financeiros são inicialmente re-
conhecidos ao valor justo, líquidos dos custos de transação incorridos e são
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo méto-
do da taxa de juros efetivos. 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. 12. Esti-
mativas 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 cir-
cunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados reais futu-
ros poderão divergir dos estimados. Considerando a natureza e a complexida-
de 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. a) Tributos corrente e diferido sobre o lucro - A pro-
visão 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 referi-
do 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 resul-
tados 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. b) Processos judiciais -
Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada
provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessá-
rios recursos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável
certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obri-
gação 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 possibilitar maior eficiência da ges-
tão 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 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 - Ulisses Cantelmo Diniz - Diretor Comercial; Vanessa Alves 
Ajeje - Diretor de Gestão Econômica.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Almir Alves da Paz - TC-CRC-RJ-061231/O; 
Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

Fitch aponta dúvidas sobre a  
aprovação da reforma da Previdência
Propaganda do 
governo não 
convence as 
agências de riscos

O governo tenta impul-
sionar a propaganda sobre 
a aprovação da reforma da 
previdência a toque de caixa, 
mas não é bem esta mensa-
gem que está sendo absor-
vida pelo mercado e pelas 
agências de classificação de 
riscos. Sim, no Brasil como 
no exterior são muitas as in-
dagações sobre o processo 
de mudança e se a proposta 
de reforma da Previdência 
- já entregue ao Congresso - 
será aprovada. Os riscos da 
política econômica afetam o 
Brasil, além das dúvidas so-
bre a previdência, declarou 
em relatório divulgado nesta 
terça-feira a Fitch. 

De acordo com a agência 
global, as pressões negati-
vas sobre ratings da América 
Latina têm se acumulado ao 
longo dos últimos seis me-
ses. Mas, diferentemente do 

cenário desenhado para o 
continente, a agência previu 
intensificação do crescimen-
to econômico na Colômbia, 
para 3,3%em 2019.

Sobre o Brasil, a Fitch 
destacou que “fracassar 
em aprovar a reforma pre-
videnciária poderia afetar 
perspectivas de investimen-
to e recuperação e elevar 
incertezas sobre dinâmicas 
da dívida pública no médio 
prazo”. A agência previu 
uma aceleração do cresci-
mento econômico do Brasil, 
mas para “apenas” 2,1% em 
2019. Apesar de citar, em 
nota, as reformas econômi-
cas anunciadas pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
como forma de melhorar o 
cenário fiscal, com destaque 
para a da Previdência, a Fi-
tch levanta dúvidas sobre a 
aprovação da proposta pelo 
Congresso.

Os riscos políticos e dire-
cionamento da política econô-
mica continuam como incer-
tezas fundamentais em vários 
países da América Latina, de 
acordo com a agência, que 
destaca México, Peru e Chile 
entre os países que devem so-
frer desaceleração moderada 

em seu crescimento econô-
mico, enquanto as contrações 
anuais na Argentina e na Ve-
nezuela devem prosseguir, 
avaliou a Fitch.

Projeção de expansão 

Na segunda-feira, o mer-
cado sinalizou que aumen-
tou o pessimismo em relação 
a economia. As instituições 
financeiras reduziram mais 
uma vez a projeção de avan-
ço da economia este ano e 
em 2020. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país – caiu de 1,97% para 
1,95% este ano, na sétima re-
dução consecutiva.

Os números são do bole-
tim Focus, do Banco Central, 
publicação semanal elabora-
da com base em estimativas 
de instituições financeiras 
sobre os principais indicado-
res econômicos.  Para 2020, 
a projeção para o crescimen-
to do PIB recuou de 2,70% 
para 2,58% na quarta redu-
ção consecutiva. As estima-
tivas de crescimento do PIB 
para 2021 e 2022 permane-
cem em 2,50%.

Santander, Bradesco e Caixa 
Econômica lideram queixas
BC divulga 
reclamações  
dos clientes  
no 1º trimestre

O Banco Central (BC) 
divulgou nesta terça-feira 
em seu site o Ranking de 
Reclamações do primeiro 
trimestre de 2019 em re-
lação a bancos e financei-
ras. Na lista dos bancos 
com mais de 4 milhões de 
clientes, a primeira coloca-
ção ficou com o Santander 
com 25,93% das queixas; 
seguido do Bradesco com 
23,35%, e da Caixa Econô-
mica com 23,25%.

Podem ser diversos 
os motivos das reclama-
ções. Desde oferta ou 
prestação de informação 
a respeito de produtos e 
serviços de forma inade-
quada (na frente no nú-
mero de registros com 
2.094 queixas); denún-
cias de irregularidades 

relativas a integridade, 
confiabilidade, seguran-
ça, sigilo ou legitimidade 
das operações e serviços 
relacionados a cartões de 
crédito (1277) até débito 
em conta de depósito não 
autorizado pelo cliente 
(749), para citar algu-
mas.   

Compõem o ranking, os 
bancos comerciais, bancos 
múltiplos, bancos coope-
rativos, bancos de inves-
timento, filiais de bancos 
comerciais estrangeiros, 
caixas econômicas, socie-
dades de crédito, finan-
ciamento e investimento 
(SCFI) e administradoras 
de consórcio.

“O ranking permite à socie-
dade, em particular aos clien-
tes e aos usuários de serviços 
bancários, identificar com 
mais clareza a natureza das 
reclamações registradas no 
Banco Central do Brasil em 
desfavor de cada instituição 
financeira, de forma a facilitar 
a escolha da instituição que 
melhor atende às suas necessi-
dades”, diz o BC. A lista com-
pleta das instituições pode 

ser vista no endereço: https://
www.bcb.gov.br/.

Forma de calcular

O cálculo das reclamações é
formado a partir das demandas 
do público registradas nos ca-
nais de atendimento do Banco 
Central: internet, aplicativo 
BC+Perto, correspondência, 
presencialmente ou telefone 
(145). Nas listagens do ranking 
são apresentadas informações 
sobre reclamações registradas 
contra as instituições. O ranking 
é dividido em duas categorias:

Ranking de bancos e finan-
ceiras – contempla bancos co-
merciais, bancos múltiplos com 
carteira comercial, caixas eco-
nômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento 
(SCFI); ranking de administra-
doras de consórcio - instituições 
em intervenção ou em liquidação 
não participam; e ranking de ban-
cos e financeiras - este  é divul-
gado com periodicidade trimes-
tral, sendo apresentado em duas 
listagens: instituições com mais 
de quatro milhões de clientes e 
instituições com menos de quatro 
milhões de clientes.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2018: Destaques de 2018: • Crescimento 
de 54,9% na receita operacional bruta ao atingir R$ 833,3 milhões em função do 
aumento no número de veículos comercializados. O volume de veículos negociados 
passou de 1.039 unidades em 2017 para 1.690 unidades em 2018; • Redução de 
0,2% nas despesas operacionais, R$ 108,0 milhões no acumulado de 2018 versus 
R$ 108,3 milhões na comparação com o exercício anterior; • Ebitda reverteu resultado 
negativo de R$ 5,2 milhões com margem negativa de 1,4% em 2017, ao atingir R$ 
21,7 milhões e margem de 2,9% em 2018; • Lucro líquido de R$ 16,1 milhões com 
margem de 2,1% versus resultado negativo de R$ 6,7 milhões e margem negativa 
de 1,4% em 2017. • Excluindo as despesas não recorrentes, o Ebitda ajustado atin-
giria valor positivo de R$ 22,7 milhões com margem de 3,0% enquanto o resultado 
líquido ajustado ficaria em R$ 14,1 milhões com margem líquida positiva de 1,9%.

R$ milhões 2018 2017 Variação 2018 / 2017
Receita operacional bruta 833,3 537,9 54,9%
Receita operacional líquida 752,3 489,7 53,6%
Lucro bruto 118,9 104,0 14,3%
  Margem bruta (%) 15,8% 21,2% (5,4) p.p.
Despesas operacionais (108,0) (108,3) (0,2%)
Ebitda 21,7 (5,2) NA
  Margem Ebtida (%) 2,9% (1,1%) 4,0 p.p.
Lucro líquido 16,1 (6,7) NA
Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Prezados acionistas, A Administração da WLM 
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (WLM), em conformidade 
com as disposições legais e estatutárias, tem a satisfação de submeter à sua apre-
ciação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2018. 
As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto onde estiver indi-
cado de outra forma, são apresentadas com base em números consolidados e 
contemplam as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais 
conforme o International Financial Reporting Standards (IFRS) e os pronunciamen-
tos emitidos pelo CPC aplicáveis às suas operações. Todas as comparações levam 
em consideração o ano de 2017, exceto quando especificado de outra forma. Men-
sagem da Administração: A retomada da atividade econômica em 2018 foi mais 
lenta do que era esperado pelo mercado tanto por questões internas como externas. 
No cenário doméstico, pesaram a greve dos caminhoneiros ocorrida em meados de 
maio e a forte volatilidade causada pelas incertezas em relação às eleições presi-
denciais. Já no mercado internacional o início de um ciclo de aumento dos juros nas 
principais economias desenvolvidas, a guerra comercial entre EUA e China e a in-
definição do Brexit elevaram a cautela e o flight-to-quality (movimento no qual inves-
tidores aumentam a aversão ao risco). Por outro lado, a eleição de um candidato à 
presidência comprometido com a aprovação de reformas estruturais teve efeito 
imediato sobre alguns indicadores, com índices de confiança de investidores e 
consumidores melhorando ao final de 2018. Para a Companhia, a recuperação da 
economia, ainda que de forma lenta e gradual, impacta diretamente os resultados 
uma vez que seus principais segmentos de atuação estão profundamente associa-
dos ao nível de atividade econômica no País. As vendas de caminhões, especial-
mente no último trimestre do ano, aumentaram em decorrência de uma maior dis-
ponibilidade de veículos pela Scania para atendimento ao mercado brasileiro. 
Desde o ano de 2016 iniciamos uma série de ajustes na Companhia a fim de rever-
ter a situação imposta pela crise dos anos anteriores, priorizando a preservação do 
caixa e atingimento de resultados, buscando ganhos de eficiência e, como conse-
quência, o aumento de rentabilidade, em um processo contínuo de redução de 
despesas que se estende até os dias atuais. Nesse sentido, nossa receita operacio-
nal bruta somou R$ 833,3 milhões, crescimento de 54,9% ante os R$ 537,9 milhões 
registrados em 2017. Além disso, o foco que temos dado no controle e contenção 
de custos e gastos, em uma busca constante pelo aumento de eficiência, resultou 
na redução de 0,2% nas despesas operacionais nos 12 meses de 2018, totalizando 
R$ 108,0 milhões, quando excluídas as despesas com depreciação e amortização. 
No exercício fiscal de 2018 ainda ocorreram gastos com rescisões em montante 
aproximado de R$ 2,4 milhões, referente aos ajustes realizados. Ao longo dos pró-
ximos períodos esperamos um nível de despesas menor e mais estável. Na linha 
final, atingimos resultado líquido de R$ 16,1 milhões, revertendo o desempenho 
negativo do ano anterior. Assim, as nossas expectativas são positivas em todos os 
segmentos de atuação da WLM. Esperamos aumento no volume de comercialização 
de caminhões e chassis de ônibus; no segmento agropecuário, após um ano preju-
dicado pelo excesso de chuvas, esperamos que os fatores climáticos contribuam 
positivamente para melhores condições de colheita e impulsione os resultados de 
soja; na pecuária, mudamos a política praticada, da venda de animais novos para 
geração imediata de caixa, para a retenção dos mesmos para venda futura com 
maior valor agregado, e investimentos na recuperação e reforma de pastagens. O 
desempenho alcançado em 2018 corrobora a assertividade da estratégia adotada 
em meados de 2016 e que sinaliza que estamos caminhando para um futuro mais 
promissor, com uma WLM mais eficiente e rentável. Continuamos focados no atin-
gimento de resultados, na maximização da rentabilidade e na criação de valor para 
nossos acionistas. Perfil Corporativo: Fundada em 1946, a WLM Participações e 
Comércio de Máquinas e Veículos S.A. é uma sociedade de capital aberto que 
atualmente tem suas atividades voltadas para dois segmentos: (i) comercialização 
de veículos e peças da marca Scania - sobretudo caminhões pesados e extrapesa-
dos, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, motores marítimos, industriais e esta-
cionários e peças de reposição - e prestação de serviços de manutenção voltados 
aos produtos que comercializa; e (ii) atividades no setor de agropecuária – bovino-
cultura de corte, cafeicultura e produção de soja e milho. Desde 2005, a WLM é uma 
das líderes nacionais na venda de veículos pesados Scania e detém o primeiro lugar 
na comercialização de peças da marca no Brasil. Suas quatro concessionárias, com 
19 estabelecimentos espalhados por cinco estados brasileiros, garantem a ampla 
cobertura geográfica necessária para sua destacada atuação nacional, proporcio-
nando agilidade e qualidade no atendimento nas diversas regiões do País. Algumas 
delas contam ainda com postos avançados dedicados à prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, em atendimento a demandas específicas de 
clientes. Concessionárias, peças e serviços: Revendas Scania: O desempenho 
da indústria automobilística brasileira em 2018 consolidou a retomada verificada em 
2017. A retração no volume de exportações de veículos automotores dada a crítica 
situação do principal parceiro comercial, a Argentina, foi compensada, em grande 
parte, pela recuperação das vendas de caminhões e máquinas agrícolas no merca-
do interno. Além disso, ao final do último trimestre do ano, o governo sancionou a lei 
que estabelece requisitos para a comercialização de veículos no Brasil, o Programa 
Rota 2030 - Mobilidade e Logística, que, dentre os principais objetivos, estão o es-
tímulo à geração de inovação por meio da pesquisa e desenvolvimento (P&D), a 
continuação da melhoria da sustentabilidade veicular, a evolução da segurança e o 
aumento da competitividade da indústria automobilística brasileira. Em 2018, segun-
do dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), a produção de caminhões totalizou 105,5 mil unidades, incre-
mento de 27,1% frente às 83,0 mil unidades produzidas no ano anterior enquanto a 
produção de chassis de ônibus apresentou avanço de 38,2%, passando de 20,6 mil 
unidades em 2017 para 28,5 mil unidades produzidas ao final de 2018. Já as vendas 
de caminhões em 2018 totalizaram 76 mil unidades, volume 46,3% superior às 52 
mil unidades do ano anterior. Em 2018 foram comercializadas 15,1 mil unidades de 
chassis de ônibus, crescimento de 28,3% frente as 11,7 mil de 2017. Nesse sentido, 
em linha com a evolução do mercado automotivo brasileiro, a WLM comercializou o 
total de 1.690 veículos no ano, aumento de 62,7% frente às 1.039 unidades vendidas 
no mesmo período do ano anterior. O segmento de caminhões foi responsável por 
1.423 unidades vendidas, sendo 83 caminhões usados, 57 vendas diretas e 1.366 
unidades vendidas em concessionárias. O segmento de ônibus registrou vendas de 
267 unidades no período, das quais 92 foram vendas diretas e outras 175 vendas 
em concessionárias. A expectativa da Anfavea para 2019 é de crescimento da ordem 
de 9% na produção de veículos automotores, um total de 3,14 milhões de unidades. 
Com exceção das exportações, o crescimento deve ser impulsionado pelo aumento 
do PIB, controle da inflação, e queda do dólar, além do aumento na oferta de crédi-
to e otimismo quanto às reformas propostas pelo novo governo. Agronegócio: 
Sojicultura: As expectativas para a safra 2018/19 mantém a tendência de crescimen-
to da área plantada da oleaginosa, com crescimento de 1,9% em relação à safra 
passada, correspondendo ao plantio de 35.821,4 mil hectares, de acordo com o 
boletim de dados divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
em fevereiro/2019. Por outro lado, em função da queda da produtividade na colhei-

ta da soja, a estimativa é de redução de 3,3% na produção entre safras, com volume 
de 115,3 milhões de toneladas. Na WLM, a safra 2017/18 foi prejudicada por condi-
ções climáticas desfavoráveis (excesso de chuva) o que impactou a produtividade 
da colheita. Ainda assim, principalmente pelo aumento da área total plantada, a 
venda de sacas de soja totalizou 67,1 mil sacas, volume 3,3 vezes superior ao re-
gistrado no ano anterior. Para a safra 2018/2019 iniciada em setembro/2018, man-
tidos os fatores climáticos atuais, a expectativa é de ganho de produtividade refletin-
do em aumento de vendas sem a necessidade de ampliação da área de plantio. 
Café: Para o café, a Conab projeta que a safra 2019 no Brasil deva alcançar um 
recorde considerando anos de bienalidade negativa (anos de baixa produção em 
função do processo natural em que a planta se recupera do maior direcionamento 
de energia para a frutificação na safra passada), com volume entre 50,48 milhões e 
54,48 milhões de sacas beneficiadas. A área destinada à essa produção também 
deve apresentar redução em relação à temporada passada, podendo diminuir 1,2% 
e atingir 1.842,2 mil hectares. Em 2018, apesar dos preços mais baixos do que os 
estimados, o resultado foi compensado pela maior produtividade e menor custo dos 
produtos vendidos. Na safra em questão, cuja bienalidade reflete em menor produ-
ção para a WLM, a Companhia negociou 2,8 mil sacas de café no ano, volume 16,7% 
inferior às 3,3 mil sacas vendidas no acumulado de 2017. A WLM mantém ativo um 
plano de investimento no qual contempla novas áreas de plantio e reforma das an-
tigas com o objetivo de ganhar produtividade. Pecuária: De acordo com dados divul-
gados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente a dados 
do terceiro trimestre de 2018, no período foram abatidas 8,28 milhões de cabeças 
de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Uma vez que os dados 
do segundo trimestre de 2018 foram afetados pela greve dos caminhoneiros, o re-
sultado é 7,1% superior ao registrado no 2T18 e 3,7% maior que o mesmo período 
do ano anterior. Em 2018, a WLM negociou 8,4 mil bovinos, número 2,4% acima na 
comparação com os 8,2 mil registrados no ano anterior. Para 2019, a estratégia da 
Companhia é a retenção de bezerros e investimentos para a recuperação e reforma 
da pastagem. Desempenho Econômico-Financeiro: Receita Operacional: Em 
2018, com exceção do segmento de prestação de serviços, as demais áreas de 
atuação da WLM, como a comercialização de caminhões e chassis de ônibus, a 
venda de peças e lubrificantes e os negócios do segmento agropecuário, registraram 
avanço nas receitas frente os resultados contabilizados no ano anterior. O bom de-
sempenho das vendas de veículos verificado ao longo de 2018, decorrente da 
perspectiva de melhoria dos fundamentos econômicos, impulsionou os resultados 
da WLM no ano, principalmente no último trimestre do exercício fiscal. Nesse senti-
do, a receita operacional bruta da Companhia atingiu R$ 833,3 milhões no acu-
mulado dos 12 meses de 2018, valor 54,9% acima dos R$ 537,9 milhões reportados 
no ano anterior. Com a evolução de unidades comercializadas no quarto trimestre, 
o segmento de caminhões apresentou avanço de 2,1 vezes frente os resultados de 
2017, ao totalizar faturamento de R$ 516,8 milhões em 2018, resultado que mante-
ve o segmento como a principal fonte de receita da WLM ao atingir 62,0% da recei-
ta bruta total, 15,9 p.p. superior na comparação com o ano anterior. Já o segmento
de chassis de ônibus somou R$ 57,2 milhões de receita bruta em 2018, o que re-
presenta avanço de 41,1% ante os R$ 40,5 milhões auferidos no ano anterior. A
despeito do avanço de receita registrado na comparação anual, a representativida-
de do segmento de chassis de ônibus na receita total bruta apresentou recuo de 0,7 
p.p., ao atingir 6,9% no ano. Considerando o montante acumulado em 2018, a re-
ceita de vendas de peças e lubrificantes totalizou R$ 194,7 milhões, 5,3% acima dos
R$ 184,9 milhões registrados no ano anterior. Já as receitas originadas a partir do
segmento de prestação de serviços foram as únicas a registrar retração na compa-
ração anual, ao somar R$ 46,0 milhões, 7,3% abaixo dos R$ 49,6 milhões reportados 
em 2017. Dessa forma, o resultado combinado de ambos os segmentos totalizou
28,9% da receita total bruta da WLM em 2018, 14,7 p.p. inferior na comparação com 
o percentual apresentado no exercício de 2017, particularmente em função do de-
sempenho registrado no segmento de caminhões no ano. Com participação relativa 
no total da receita bruta de 2,2% em 2018 (versus 2,8% em 2017), as receitas do 
segmento agropecuário atingiram R$ 18,4 milhões no ano, montante 24,5% superior 
aos R$ 14,8 milhões registrados em 2017.

Vendas de Veículos Automotores - WLM
Unidades e Faturamento Bruto

2018 2017
Descrição Unidades Receita R$ mil Unidades Receita R$ mil

Caminhões (venda direta) 57 5.352,3 56 6.932,1
Caminhões (venda WLM) 1.283 504.811,2 681 230.430,6
Caminhões usados 76 12.048,7 102 14.247,8
Ônibus (venda direta) 92 5.042,0 69 666,5
Ônibus (venda WLM) 182 57.211,4 131 40.548,3
Pós-vendas – 230.357,6 – 230.302,2
Total 1.690 814.823,1 1.039 523.127,4

Receita Operacional Bruta
Distribuição por Atividade

2018 2017
R$ 833,3 milhões R$ 537,9 milhões

Com o aumento do número de veículos comercializados, em especial no último 
trimestre do ano, a receita operacional líquida acumulada pela WLM no ano de 
2018, deduzidos os impostos faturados, totalizou R$ 752,3 milhões, montante 53,6% 
superior aos R$ 489,7 milhões auferidos na comparação com o exercício anterior.

Evolução da Receita Operacional Líquida
(R$ milhões)

CPV e resultado bruto
Dado que a maior parte do custo 
dos produtos vendidos (CPV) da 
WLM é representado pelo valor de 
aquisição de caminhões e chassis 
de ônibus tendo, portanto, relação 
direta com a variação no volume de 
vendas realizada pela Companhia, 
o aumento no número de unidades 
comercializadas em 2018 resultou 
em acréscimo de 64,2% no CPV acumulado em 2018 na comparação com o ano
anterior, ao atingir R$ 633,3 milhões (versus     R$ 385,7 milhões em 2017). Após a 
apuração dos custos operacionais, o lucro bruto da Companhia alcançou R$ 118,9
milhões no acumulado de 2018, resultado 14,3% superior ao verificado no ano an-
terior. No entanto, considerando o mesmo período de comparação, a margem bruta 
em 2018 foi 5,4 p.p. inferior à de 2017, ao atingir 15,8%. A queda refere-se a maior 
participação da venda de veículos, que apresenta menor margem no mix de vendas.
Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 

Despesas Operacionais
Excluindo os valores referentes 
à depreciação e amortização, 
as despesas gerais e admi-
nistrativas atingiram R$ 108,0 
milhões no exercício de 2018, 
redução de 0,2% em relação 
aos R$ 108,3 milhões apresen-
tados no ano anterior. O maior 
desembolso da WLM refere-se 
às despesas com honorários, 
salários e encargos e os be-

nefícios oferecidos aos empregados que, em 2018, representaram 70,6% 
das despesas operacionais totais (versus 73,6% em 2017), atingindo 
R$ 76,3 milhões no período. Ainda que no exercício tenham ocorrido despesas 
extraordinárias da ordem de R$ 2,4 milhões referentes a gastos com rescisões, 
a redução de 4,2% ante os R$ 79,6 milhões de despesas com salários em 2017 
está associada aos constantes ajustes promovidos na sede da Companhia desde 
2016. Dessa forma, o saldo total de funcionários da Companhia no encerramento 
do exercício 2018 alcançou 826 profissionais, 39 a menos do que o verificado ao 
final de 2017. Outras contas que compõem as despesas operacionais apresenta-
ram variações significativas na comparação entre os montantes acumulados entre 
2017 e 2018, tais como: “frete de terceiros”, redução de 20,30%; “impostos, taxas 
e contribuições”, avanço de 21,3%; “serviços com terceiros”, aumento de 24,4%; 
“comunicações”, queda de 19,8%; “perdas em operações de crédito”, redução de 
44,1%. Em 2018, a linha “Outras receitas (despesas) operacionais” totalizou R$ 10,9 
milhões ante valor negativo de R$ 2,5 milhões em 2017, em decorrência, principal-
mente, de ganhos tributários de PIS e Cofins após êxito da Companhia em processo 
judicial e valorização a mercado dos seus Ativos Biológicos. Ebitda (Lajida): Com 
a melhora gradual do ambiente econômico e política de forte controle de custos e 
despesas, a geração operacional de caixa da WLM representada pelo Ebitda (sigla 
em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização – Lajida), 
foi positivamente impactado no exercício fiscal de 2018 ao atingir R$ 21,7 milhões, 
revertendo o resultado negativo de R$ 5,2 milhões registrados no ano anterior. O 
desempenho no ano também incorpora o efeito positivo da reavaliação a valor justo 
dos ativos biológicos das empresas agropecuárias, em valor aproximado de R$ 5,0 
milhões. Dessa forma, a margem Ebitda em 2018 alcançou 2,9%, 4,0 p.p. acima 
da margem negativa de 1,1% contabilizada em 2017. O cálculo utilizado pela WLM 
em seu Ebitda contempla a Instrução CVM 527/12, a qual visa a melhora no nível 
de compreensão das informações, considerando somente os valores que constam 
nas demonstrações contábeis.

Cálculo do Ebitda Anual
R$ milhões 2018 2017 Variação %

Receita operacional líquida 752,3 489,7 53,6
Custo dos produtos vendidos (633,3) (385,7) 64,2
Lucro bruto 119,0  104,0 14,3
Despesas operacionais (108,0) (108,3) (0,2)
Outras receitas (despesas) operacionais 10,9 (0,8) NA
Equivalência patrimonial 0,02 0,5 NA
Resultado de operações descontinuadas (0,2) (0,7) (72,9)
Ebitda (Lajida) 21,7 (5,2) NA
O EBITDA não é uma medida financeira segundo o BR GAAP, as Normas Interna-
cionais de Contabilidade ou o IFRS e não deve ser considerado, isoladamente ou 
como alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou 
alternativa ao fluxo de caixa operacional como medida de liquidez. Outras empresas 
podem calcular o EBITDA de maneira diferente da utilizada desta aqui apresentada.

Cálculo do Ebitda pro forma* Anual
R$ milhões 2018 2017 Variação %

Receita operacional líquida 752,3 489,7 53,6
Custo dos produtos vendidos (633,3) (385,7) 64,2
Lucro bruto 119,0 104,0 14,3
Despesas operacionais (108,0) (108,3) (12,1)
Outras receitas (despesas) operacionais 10,9 (0,8) (54,5)
Despesas não recorrentes 0,9 11,1 (78,3)
Equivalência patrimonial 0,02 0,5 NA
Resultado de operações descontinuadas (0,2) (0,7) NA
Ebitda (Lajida) 22,7 5,7 NA
As despesas não recorrentes apresentadas no cálculo do Ebitda pro forma acima 
correspondem a rescisões R$ 1.931 (2017 - R$ 5.222), receita de créditos tributários, 
líquidos de despesas R$ 1.008 (2017 – R$ 4.960 de despesas) e gratificações no 
montante de R$ 962 em 2017. Desempenho Financeiro: No ano de 2018, A WLM 
reportou desempenho financeiro líquido positivo de R$ 4,7 milhões, o que repre-
senta avanço de 55,1% na comparação com os R$ 3,0 milhões auferidos no ano 
anterior. O desempenho é reflexo da redução de 27,9% nas despesas financeiras 
e aumento de 13,6% das receitas financeiras quando comparados os respectivos 
períodos. Além disso, o resultado foi positivamente influenciado em 2018 pela atu-
alização monetária do crédito de PIS e Cofins obtido em êxito judicial ocorrida no 
primeiro trimestre do ano. Resultado Líquido: O resultado líquido do exercício fiscal 
de 2018 foi favorecido pela variação positiva dos ativos biológicos da Companhia. 
Assim, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 16,1 milhões e margem líquida de 
2,1% sobre a receita operacional líquida, revertendo o resultado líquido negativo de 
R$ 6,7 milhões e margem líquida negativa de 1,4% em 2017. Estrutura de capital: Ao 
final do exercício de 2018, o caixa total da Companhia, incluindo caixa, equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras, somava R$ 39,0 milhões, montante 0,4% inferior 
aos R$ 39,2 milhões registrados no encerramento de 2017. A Conta de Caixa e 
Equivalentes de Caixa apresentou evolução de R$ 9,7 milhões, passando de R$ 
9,7 milhões ao final de dezembro de 2017 para R$ 19,1 milhões no encerramento 
do exercício de 2018 enquanto a conta de Aplicações Financeiras registrou redução 
de R$ 9,8 milhões (R$ 19,9 milhões em 2018 versus R$ 29,8 milhões em 2017) na 
comparação anual. Na avaliação patrimonial, o Contas a Receber de Clientes do Ativo 
Circulante registrou avanço de 33,3%, passando de R$ 41,2 milhões no encerramento 
de 2017, para R$ 54,9 milhões em 31/12/2018. A conta de Adiantamento a Forne-
cedores registrou avanço de 60,5%, ao passar de R$ 13,9 milhões em 31/12/2017 
para R$ 22,4 milhões ao fim do exercício de 2018. A conta de Estoques totalizou 
R$ 33,5 milhões ao final de 2018, montante 21,5% superior aos R$ 27,5 milhões 
apresentados em 31/12/2017. A conta Tributos a Recuperar foi 62,3% superior na 
passagem anual, saindo de R$ 5,0 milhões ao fim de 2017 para R$ 8,2 milhões 
em 31/12/2018. Considerando as contas do Passivo Circulante, a linha referente 
a Contas a Pagar passou de R$ 32,9 milhões no encerramento de 2017 para R$ 
41,9 milhões ao final de 2018, avanço de 27,4%. A conta Impostos e contribuições 
a recolher registrou avanço de 20,8%, ao passar de R$ 5,8 milhões em 31/12/2017 
para R$ 7,0 milhões no encerramento de 2018. Com a contratação de empréstimo 
para custeio da produção e modernização de maquinário do segmento agropecuário 
a conta de Empréstimos e Financiamentos em 31/12/2018 somou R$ 7,5 milhões 
no curto prazo (Passivo Circulante) e R$ 0,9 milhão no longo prazo (Passivo Não 
Circulante). Valor Adicionado: Em 2018, a partir de suas atividades operacionais, 
a WLM gerou valor adicionado de R$ 187,0 milhões, agregando essa riqueza à 
sociedade. O índice de agregação de valor em relação à receita bruta do exercício 
foi de 22,4%, o que indica que de cada R$ 1,00 de receita que a Companhia obteve 
em 2018, R$ 0,22 foi distribuído entre as instâncias municipais, estaduais e federal 
do governo (na forma de impostos, taxas e contribuições), os funcionários (na forma 
de salários, benefícios e FGTS), a terceiros (na remuneração de capital na forma de 
juros e aluguéis pagos) e aos acionistas (na forma de lucros retidos na Companhia).

Distribuição do valor adicionado
R$ 187,0 milhões

Auditores Independentes: Com o intuito de atender à instrução CVM nº 381/2003, 
comunicamos que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes foi con-
tratada pela WLM para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados 
aos exames das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas 
referentes ao exercício de 2018. Em conformidade com as normas brasileiras de 
preservação da independência do auditor externo, não foram contratados pela 
WLM quaisquer outros serviços de consultoria da empresa que prestou o serviço 
de auditoria externa de seus resultados.

Novo leilão de venda de milho acontece no próximo dia 24
A Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) 
agendou mais um leilão para 
a venda de 50 mil toneladas 
de milho dos estoques pú-
blicos. Qualquer interessado 
pode participar do leilão que 
está marcado para quarta-
feira, a partir de 9h, exceto 
aqueles que tenham como 
atividade principal a de co-
merciante.

Neste ciclo de ofertas ha-
verá um diferencial: o limite 
para a aquisição foi amplia-
do para mil toneladas por 
CPF ou CNPJ (o limite an-
terior era de 500 t). No en-
tanto, o edital ressalta que 
todas as seções ou filiais de 
uma empresa dentro da mes-
ma Unidade da Federação 
são consideradas no mesmo 

CNPJ, ainda que com sufi-
xos diferentes.

Para participar do leilão 
é obrigatório estar devida-
mente cadastrados no Sis-
tema de Cadastro Nacio-
nal de Produtores Rurais 
(Sican) e também na Bolsa 
por meio da qual preten-
dam realizar a operação, 
entre outras exigências que 
podem ser conferidas no 
edital publicado na página 
da Companhia.

As operações foram auto-
rizadas por meio da Resolu-
ção Nº 1, de 28 de março de 
2019, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU). 
No último leilão realizado 
na última sexta-feira, foram 
negociadas cerca de 12,6 mil 
toneladas do cereal, que re-

presentou 25% do volume 
ofertado.

PAC 2

Foi publicada nesta terça-
feira a Portaria nº. 68, do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que libera 4.149 
municípios, beneficiados 
com equipamentos na se-
gunda etapa do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC2), de encargos estabe-
lecidos em termo de doação 
assinado junto ao governo 
federal. A medida possibili-
ta a utilização das máquinas, 
antes restrita a atividades es-
pecíficas, em todas as obras 
de interesse social e que 
contribuam para a melhoria 

da qualidade de vida da po-
pulação.

O documento contempla 
as prefeituras que envia-
ram, até o último dia 5, o 
relatório final da Decla-
ração Anual de utilização 
dos bens recebidos e abran-
ge todos os equipamentos 
destinados aos municípios 
entre 2011 e 2014, no âm-
bito do PAC2, desde que 
as prefeituras tenham pres-
tado conta sobre o uso das 
máquinas, dentro do perío-
do estipulado no termo de 
doação, que pode variar de 
três a cinco anos.

A portaria assinada pela 
ministra Tereza Cristina na 
última quarta-feira (10), du-
rante a XXII Marcha a Bra-
sília em Defesa dos Municí-

pios, foi intermediada pela 
Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo 
do Mapa e atende a uma de-
manda municipalista.

Histórico

Na segunda etapa do PAC, 
foram entregues 18.071 equi-
pamentos, entre retroescava-
deiras, motoniveladoras, pás 
carregadeiras, caminhões 
pipa e caminhões caçamba, 
beneficiando 5.071 muni-
cípios brasileiros. Como 
encargo, as prefeituras de-
vem utilizá-los em obras na 
recuperação, readequação e 
conservação de estradas vi-
cinais, para melhorar o es-
coamento da produção rural, 
principalmente de agricul-

tores familiares e pequenos 
produtores. As máquinas 
também devem auxiliar em 
obras de captação e armaze-
namento de água e em ações 
de mitigação de efeitos da 
seca.

O envio de declarações 
anuais, com relatório de 
utilização dos bens recebi-
dos, é um dos compromis-
sos a serem cumpridos pe-
los municípios por período 
pré-estabelecido no termo 
de doação. Concluído esse 
prazo, as prefeituras que 
estão sem pendências e 
constam no anexo da por-
taria publicada nesta ter-
ça-feira podem utilizar os 
equipamentos em todas as 
ações voltadas para o bem 
estar da população.

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31/12/2018 E 2017 (Em MR$, exceto quando indicado)
Controladora Consolidado

Operações continuadas Nota 2018 2017 2018 2017
Receita líquida 29 752.296 489.743
Custo das vendas 30 (633.351) (385.701)
Lucro bruto 118.945 104.042
Despesas gerais e administrativas 31 (12.068) (13.433) (108.016) (108.337)
(Provisão) reversão de riscos 25 250 41 (150)
Despesa com depreciação e amortização (452) (495) (3.258) (3.474)
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos 13 4.972 975
Êxito de Processo Judicial 14 1.402 1.402
Outras receitas operacionais 938 1.698 4.838 4.103
Outras despesas operacionais (990) (270) (5.777)
Resultado de equivalência patrimonial 17 24.221 6.271 12 486

14.041 (6.699) (100.279) (112.174)
Resultado operacional 14.041 (6.699) 18.666 (8.132)
Resultado financeiro 32 3.349 757 4.719 3.043
Receitas financeiras 3.354 761 6.901 6.073
Despesas financeiras (5) (4) (2.182) (3.030)
Resultado antes dos impostos 17.390 (5.942) 23.385 (5.089)
IR e contribuição social 33
 Corrente (1.116) (7.129) (1.377)
 Diferido 4 497
Lucro (prejuízo) líquido do exercício de operações em continuidade 16.274 (5.942) 16.260 (5.969)
Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos (198) (733) (198) (733)
Lucro (prejuízo) do exercício 16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
Atribuível a:
Acionista controlador 16.076 (6.675)
Acionistas não controladores de empresas controladas (14) (27)

16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações continuadas: 34
 Ordinária nominativa 0,42 (0,15) 0,42 (0,15)
 Preferencial nominativa 0,47 (0,17) 0,47 (0,17)
Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações descontinuadas: 34
 Ordinária nominativa 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)
 Preferencial nominativa 0,01 (0,02) 0,01 (0,02)
Ações em circulação ao final do exercício - unidades
 Ordinária nominativa 16.571.220 16.571.220 16.571.220 16.571.220
 Preferencial nominativa 19.843.450 19.843.450 19.843.450 19.843.450

36.414.670 36.414.670 36.414.670 36.414.670
Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído (R$) 0,44 (0,18) 0,44 (0,18)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2018 E 2017 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
Total de resultados abrangentes para o
 exercício 16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
Total de resultados abrangentes
 atribuíveis a:
 Acionistas da companhia 16.076 (6.675)
 Acionistas não controladores de empresas
  controladas (14) (27)

16.062 (6.702)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018 E 2017 

(Em MR$, exceto quando indicado)
Fluxo de caixa proveniente das Controladora Consolidado
 operações: Nota 2018 2017 2018 2017
 Atividade operacional
 Resultado líquido do exercício 16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
 Resultado de equivalência patrimonial 17 (24.221) (6.271) (12) (486)
 Depreciação e amortização, líquida
  daquela atribuída ao estoque 452 495 3.258 3.474
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa 9 420 614
 (Reversão) provisão de riscos
  trabalhistas, cíveis e fiscais 25 (250) 15 150
 Resultado do ativo não circulante
  baixado 19 110 (13) 1.419 992
 Ajuste líquido ao valor justo dos
  ativos biológicos 13 (4.972) (975)
 Atualizações monetárias e despesas
  com juros (349) (320) 52 141
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes (14.160) 18.415
 Adiantamento a fornecedores (8.465)(13.992)
 Quotas de consórcio (1.380) (2.098)
 Impostos a recuperar (3.177) (35) (2.765) 3.646
 Estoques (4.091) 563
 Ativos biológicos 4.167 2.612
 Depósitos judiciais 64 (322) (218)
 Outros 130 (230) 216 (415)
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores 146 (30) 9.043 (18.861)
 Crédito de clientes 12.662
 Salários e encargos sociais (416) 423 (633) 847
 Impostos, taxas e contribuições a recolher (28) (236) 1.706 (411)
 IR e contribuição social pagos (1.158) (5.994) (2.801)
 IR e contribuição social 1.176 6.456 2.831
 Outros 82 446 (218) (627)
 Caixa líquido utilizado nas atividades
  operacionais (11.177)(12.632) (198) (639)
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento:
 Aplicação financeira (1.021) 2.211 9.871 (14.946)
 (Aumento) redução de créditos de
  empresas ligadas (2.762) 6.164 114
 Adiantamento para futuro aumento
  de capital em controladas (2.879)
 Recebimento de lucros e JCP de
  empresas controladas 16.022 15.575 205 399
 Aumento de capital social em controladas (180)(13.045)
 Imobilizado (49) (165) (6.368) (8.018)
 Intangível  (46) (46)
 Caixa líquido gerado (utilizado)
  nas atividades de investimento 12.010 7.815 3.708 (22.497)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento:
 Empréstimos: 22
  Obtidos 22 7.931 6.220
  Pagamento do principal (22) (1.460) (4.463)
  Pagamento dos juros (173) (166)
Redução de débitos de empresas ligadas (94) (86) (94) (86)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas
 atividades de financiamento (116) (64) 6.204 1.505
Aumento (Redução) no caixa e
  equivalentes de caixa 717 (4.881) 9.714 (21.631)
Demonstração da variação do caixa e
 equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 7 188 5.069 9.388 31.019
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do exercício 7 905 188 19.102 9.388
Aumento (Redução) no caixa e
 equivalentes de caixa 717 (4.881) 9.714 (21.631)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2018 E 2017 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receitas / (Despesas) 2.142 671 846.755 543.467
Vendas de mercadorias, produtos e
 serviços 29 832.784 537.946
Outras 2.142 671 10.873 2.856
Receitas relativas à produção de ativos
 próprios 3.518 3.279
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa 9 (420) (614)
Insumos adquiridos de terceiros 2.208 2.243 663.484 417.480
Custos dos produtos, das mercadorias e
 dos serviços vendidos 30 633.351 385.711
Materiais, energia, serviços de terceiros
 e outros 2.208 2.243 30.243 27.481
Perda/recuperação de valores ativos (110) 4.288
Valor adicionado bruto (66) (1.572)183.271 125.987
Depreciação e amortização, líquida
 daquelas atribuídas ao estoque 452 495 3.258 3.474
Valor adicionado líquido produzido pela
 entidade (518) (2.067)180.013 122.513
Valor adicionado recebido em
 transferência 27.575 7.032 6.913 6.559
Resultado de equivalência patrimonial 17 24.221 6.271 12 486
Receitas financeiras 3.354 761 6.901 6.073
Valor adicionado total a distribuir 27.057 4.965 186.926 129.072
Distribuição do valor adicionado
Pessoal: 6.639 8.660 64.451 67.212
 Remuneração direta 5.572 6.834 51.022 52.251
 Benefícios 747 715 9.956 10.062
 FGTS 320 1.111 3.473 4.899
Impostos, taxas e contribuições 3.901 2.536 102.850 64.422
 Federais 3.817 2.459 32.968 27.663
 Estaduais 13 45 67.983 34.587
 Municipais 71 32 1.899 2.172
Remuneração de capitais de terceiros 441 444 3.563 4.140
 Juros 5 4 2.182 3.034
 Aluguéis 436 440 1.381 1.106
Remuneração de capitais próprios 16.076 (6.675) 16.062 (6.702)
 Dividendos 3.818 3.818
 Lucros retidos/prejuízo do exercício 12.258 (6.675) 12.258 (6.675)
 Participação dos não conroladores nos
  lucros retidos   (14) (27)
Valor adicionado total distribuído 27.057 4.965 186.926 129.072

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 E 2017 (Em MR$, exceto quando indicado)
1. Introdução: A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.,
está identificada nas presentes notas explicativas pela sua denominação social
“WLM” ou por “Companhia” e suas controladas e coligadas pelo nome fantasia,
conforme abaixo:

Controladas e coligadas Nome fantasia
Região de atuação 

/ Estado
Controladas operacionais
Equipo Máquinas e Veículos Ltda. Equipo Rio de Janeiro
Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda. Quinta Roda São Paulo e 

Minas Gerais
Itaipu Máquinas e Veículos Ltda. Itaipu Minas Gerais
Itaipu Norte Comércio de Máquinas e
 Veículos Ltda. Itaipu Norte Pará e Amapá
Fartura Agropecuária S.A. Fartura Sul do Pará e 

Norte do Mato 
Grosso

Itapura Agropecuária Ltda. Itapura Sul de Minas Gerais 
e São Paulo

Agropecuária São Sebastião do
 Araguaia Ltda.

São Sebastião Norte do Mato Gros-
so e Sul do Pará

Controladas descontinuadas
Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. Superágua Rio de Janeiro
Coligadas
Metalúrgica Plus S.A. Metalplus Paraná
Plenogás Distribuidora de Gás S.A. Plenogás Paraná
2. Informações Gerais: A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veí- 
culos S.A. é uma sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar - Flamengo, registrada na BM&F Bovespa 
desde 1973, com atuação na produção e comercialização de produtos agrupados 
em atividades diversas dos segmentos automotivo e agropecuário, através de suas 
controladas localizadas em vários estados do Brasil: Segmento Automotivo: 
Através de uma rede de quatro concessionárias com dezenove estabelecimentos 
localizados em diversos estados do Brasil, por meio de suas controladas: Equipo 
(Rio de Janeiro), Quinta Roda (São Paulo), Itaipu (Minas Gerais), e Itaipu Norte 
(Pará e Amapá), todas com a certificação mundial D.O.S. (Dealer Operating 
Standard), a WLM comercializa produtos e serviços da marca Scania, como ca-
minhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, venda 
de peças de reposição e na prestação de serviços de manutenção e assistência 
técnica especializada, voltados aos produtos que comercializa. Segmento Agro-
pecuário: Por meio das controladas: Fartura (Sul do Pará) e São Sebastião 
(Norte do Mato Grosso), Itapura (região de Campinas/SP) e Itapura (Sul de Minas 
Gerais), a WLM atua na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, 
cultivo e comercialização de grãos. 3. Base de Preparação e Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial 
Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2018, avaliamos a capacidade da 
Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos de que suas 
operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade aos 
negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material que 
possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continu-
ar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas 
respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consisten-
te nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 3.1. Critérios 
gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações financeiras foram prepa-
radas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos finan-
ceiros mensurados ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplica-
das nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do 
IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que o IFRS 
passou a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controla-
das nas demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018 E 2017 (Em MR$, exceto quando indicado)
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total
Saldos em 01/01/2016 177.375 3.306 74.674 22.124 28.481 41.419 0 994 30.758 379.131 456 379.587
Realização da mais valia de ativos 356 (336) 1.795 1.815 1.815
Prescrição de dividendos transferi-
 dos para reserva estatutária 477 477 477
Dividendo adicional conforme AGO
 de 30/04/2016
Prejuízo líquido do exercício (6.675) (6.675) (27) (6.702)
Compensação de prejuízo do
 exercício (4.880) 4.880
Saldos em 31/12/2017 177.375 3.306 75.030 22.124 28.958 36.539 994 30.422 374.748 429 375.177
Realização da mais valia de ativos (1.220) (414) 2.187 553 553
Prescrição de dividendos transferi-
 dos para reserva estatutária 27 1.095 1.095 1.095
Lucro líquido do exercício 27 16.076 16.076 (16) 16.060
Constituição de reserva de lucros
  Constituição de reserva legal 27 913 (913)
  Dividendo mínimo obrigatório
    (25%) 27 (4.337) (4.337) (4.337)
  Constituição de reservas
    estatutárias 27 6.507 6.506 (13.013)
Dividendo adicional proposto 27 (2.943) 2.943
Saldos em 31/12/2018 177.375 3.306 73.810 23.037 33.617 43.045  2.943 994 30.008 388.135 413 388.548

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

ATIVO Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Circulante 8,531 3.824 180.715 171.248
Caixa e equivalentes de caixa 7 905 188 19.102 9.388
Aplicações financeiras 8 1.044 23 19.956 29.827
Contas a receber de clientes 9 54.965 41.225
Adiantamento a fornecedores 10 22.457 13.992
Cotas de consórcio 11 10.068 30.277
Estoques 12 33.505 27.570
Ativos biológicos 13 11.353 12.617
Impostos a recuperar e créditos 
tributários 14 5.288 1.832 8.265 5.092
Lucros e juros sobre capital próprio 15 1.071 1.428
Outros ativos circulantes 223 353 1.044 1.260
Não Circulante 393.987 385.592 326.121 302.586
Cotas de consórcios 11 21.589
Contas a receber de partes
  relacionadas 16 3.154 302 302 302
Impostos a recuperar e créditos
  tributários 109 206
Depósitos judiciais 264 264 1.799 1.477
Outros ativos não circulantes 3 3
Ativos biológicos 13 18.109 16.040
Investimentos 17 354.058 347.983 853 1.046
Propriedade para investimento 18 34.679 32.109
Imobilizado 19 1.772 4.850 274.368 274.496
Intangível 20 60 84 8.989 9.016
Total do Ativo 402.518 389.416 506.836 473.834

PASSIVO Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Circulante 9.007 5.627 71.106 52.244
Contas a pagar 21 229 83 41.966 32.923
Empréstimos e financiamentos 22 22 7.545 1.456
Salários e encargos sociais 1.575 1.991 6.099 6.732
Impostos e contribuições a recolher 133 161 7.009 5.800
IR e contribuição social a pagar 18 627 165
Dividendos a pagar 23 4.438 1.195 4.438 1.195
Contas a pagar a partes relacionadas 16 1.448 1.542 1.448 1.542
Outras obrigações 24 1.166 633 1.974 2.431
Não circulante 5.376 9.041 47.182 46.413
Empréstimos e financiamentos 22 923 353
Provisões para riscos, trabalhistas,
  cíveis e fiscais 25 30 15
Provisão para IR e contribuição social
  diferidos 26 5.167 8.381 44.248 44.303
Outras obrigações 24 209 660 1.981 1.742
Patrimônio líquido 27
Capital social 177.375 177.375 177.375 177.375
Reservas de reavaliação 77.116 78.336 77.116 78.336
Reserva de lucros 102.642 87.621 102.642 87.621
Ajustes de avaliação patrimonial 31.002 31.416 31.002 31.416
Patrimônio líquido atribuível aos
  acionistas controladores 388.135 374.748 388.135 374.748
Participação de acionistas não
  controladores no patrimônio líquido
  das controladas 413 429
Total do patrimônio líquido 388.135 374.748 388.548 375.177
Total do passivo e patrimônio líquido 402.518 389.416 506.836 473.834

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017 (Em MR$, exceto quando indicado)

Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas 
demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações 
financeiras consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, 
apresentadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas, os 
investimentos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial. Os mesmos ajustes são realizados nas demonstrações financeiras 
individuais e nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo 
resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora WLM Par-
ticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Ativos e passivos são classifi-
cados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados 
como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra até 
o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circu-
lantes. A única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos de im-
posto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão classi-
ficados integralmente no longo prazo. A Companhia elaborou a Demonstração do
Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, nos termos do CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a apresentação dessa demons-
tração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada
como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações fi-
nanceiras. A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidado foi
autorizada pela diretoria em 26/03/2019. 3.2. Sumário das principais práticas
contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia
e suas controladas são: a) Moeda funcional: As demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$/mil), sendo esta 
a moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas.
b) Ativos financeiros: A Companhia valoriza os instrumentos financeiros pelo seu
valor justo na data das Demonstrações Financeiras, sendo a principal evidência do 
valor justo a consideração das cotações obtidas junto aos participantes do merca-
do. O valor de mercado reconhecido nas Demonstrações Financeiras da Contro-
ladora e Consolidadas pode não necessariamente representar o montante de 
caixa que a Companhia receberia ou pagaria, conforme apropriado, se a Companhia 
liquidasse as transações na data das Demonstrações Financeiras da Controlado-
ra e Consolidadas. A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconheci-
mento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo reconhecido 
no resultado, custo amortizado e valor justo através de outros resultados abran-
gentes (quando aplicável). A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos, como detalhado na nota 34. Ativos financeiros 
ao valor justo reconhecido no resultado: Os ativos financeiros ao valor justo reco-
nhecido no resultado são ativos financeiros mantidos com o objetivo de realização 
de fluxos de caixa com a venda dos ativos. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. 
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Reconheci-
mento e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são normal-
mente reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os 
ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado. 
Os ativos financeiros ao valor justo reconhecido no resultado são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demons-
tração do resultado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez 
imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação 
no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor 
justo através do resultado. Os juros e correção monetária, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da avalia-
ção ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são reconheci-
das em outros resultados abrangentes quando incorridas. Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e de-
duzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação du-
vidosa, com base em análise individual dos valores a receber e em montante 
considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis 
perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em função 
da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação 
financeira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de 
clientes não é relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Adiantamento a 
fornecedores: Incluem valores pagos para aquisição de veículos e que são regis-

trados pelo seu valor nominal. Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros: 
Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação da re-
cuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados 
ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos 
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham 
impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Os 
critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por im-
pairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do emis-
sor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacio-
nam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Cotas de consórcio: 
As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões e estão avaliadas pelo 
custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos tributários: As antecipa-
ções ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante 
ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. e) Estoques: Os 
estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo 
ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo 
biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está 
no “ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão 
é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. f) Ativos biológicos: 
Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de 
corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e não 
circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor 
justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas significativas na determi-
nação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota 13. A 
avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o 
ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no 
resultado do período em que ocorrem em linha específica da demonstração do 
resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O au-
mento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores 
justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. A contrapartida da 
adoção inicial do reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos, líquido dos 
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impostos diferidos incidentes, é mantida na conta de “ajuste de avaliação patrimo-
nial” no patrimônio líquido, até a sua efetiva realização financeira e econômica, 
sendo neste momento transferido o valor proporcional realizado para lucros acu-
mulados para destinação. g) Operações com partes relacionadas (ativos não 
circulantes e passivos circulantes): As transações comerciais e financeiras re-
alizadas com e entre as empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, 
referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, 
em sua maior parte. Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de 
juros sobre capital próprio. h) Investimentos: Os investimentos em empresas 
controladas e coligadas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 
Os demais investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de 
provisão para perdas estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para 
investimentos: As propriedades para investimento estão mantidas com intuito de 
auferir receita de arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, 
utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos 
administrativos. Atualmente as propriedades estão arrendadas para partes relacio-
nadas e por isso estão avaliadas pelo método de custo. j) Imobilizado: O ativo 
imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação acumulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável 
(impairment). A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com 
base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na ex-
pectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais 
não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada 
anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na atualização 
tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia são demons-
tradas na nota 18. k) Intangível: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da 
amortização acumulada e prováveis perdas para redução ao valor recuperável 
(impairment), sendo a amortização calculada pelo método linear, considerando-se 
o prazo de vida útil. l) Redução ao valor recuperável de ativos: O ativo imobili-
zado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados 
anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas não recu-
peráveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), 
aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que não há indicadores 
de desvalorização dos mesmos, bem como que estes são realizáveis em prazos 
satisfatórios. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis sepa-
radamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). m) Ativos e passivos não 
circulantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações 
vencíveis após doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações 
financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, 
incorridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Fornecedores: As contas a pagar 
de fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acres-
cido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos 
incorridos até as datas dos balanços. o) Dividendos e Juros sobre Capital 
Próprio: A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, 
quando efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parce-
la equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulan-
te, por ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela 
dos dividendos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela 
Administração antes do encerramento do exercício contábil a que se referem às 
demonstrações financeiras, ainda não aprovadas pelos acionistas, é registrada 
como dividendo adicional proposto, no patrimônio líquido, notas explicativas nº 22 
e 26. p) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas 
quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado 
com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso 
esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto 
de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas 
dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas 
naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da Companhia. Os 
fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas estão descritos na nota 24. q) Apuração do resultado e reconhecimento de 
receita: O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de com-
petência. A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, 
descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que 
satisfaz uma obrigação de desempenho, quando da transferência do controle dos 
produtos e quando possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo 
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e variações 
monetárias decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de 
transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações financeiras. 
São reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas pela 
Companhia. r) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: A 
Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), 
corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para 
contribuição social, sobre o lucro líquido auferido. Os saldos são reconhecidos no 
resultado da Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes 
líquidos no ativo ou no passivo não circulante. A provisão para imposto de renda e 
contribuição social corrente do período é apresentada nos balanços patrimoniais 
líquida dos adiantamentos de impostos pagos durante o período. s) Novas normas, 
interpretações e alterações: Aplicáveis às demonstrações financeiras a par-
tir de 01/01/2018: Adoção inicial do CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 
e CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente: A Companhia adotou ini-
cialmente o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e o CPC 47/IFRS 15 - Re-
ceitas de Contratos com Clientes usando o método de efeito cumulativo (sem ex-
pedientes práticos), com efeito de adoção inicial da norma reconhecida na data de 
aplicação inicial (ou seja, 01/01/2018). Consequentemente, a informação apresen-
tada para 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi apresentada conforme 
reportado anteriormente de acordo com as normas anteriormente vigentes. CPC 
47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente: O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma 
estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita é reco-
nhecida. A receita é reconhecida quando um cliente obtém o controle dos bens ou 
serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento 
específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento. Substitui o CPC 
30/IAS 18 Receitas e interpretações relacionadas. A Companhia avaliou seus jul-
gamentos acerca da transferência de controle bem como possíveis impactos de 
devoluções e existência de “pacotes de vendas” e não identificou alterações ou 
valores materiais para ajuste de adoção inicial. CPC 48/IFRS 9 Instrumentos finan-
ceiros: • Classificação e mensuração de Ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 retém 
em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classifica-
ção e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas 
categorias do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A adoção do CPC 48/IFRS 9 
não teve efeito nas políticas contábeis da Companhia. Conforme o CPC 48/IFRS 
9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: 
a custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA); ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação dos ativos 
financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negó-
cios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos 
de caixa contratuais. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: 
- é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos finan-
ceiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - seus termos contratuais geram, 
em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal 
e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado 
a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como 
mensurado a VJR:  - é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda 
de ativos financeiros; e - seus termos contratuais geram em datas específicas, 
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um instrumento patrimonial a 
escolha é feita investimento por investimento. Se mantido para negociação será 
mensurado como VJR, ou, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apre-
sentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Todos os 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. No reconhecimen-
to inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que 
de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado 
ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um 
descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível 
no CPC 48/IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber 
de clientes sem um componente de financiamento significativo que seja inicialmen-
te mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes políticas contábeis aplicam-se 
à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos financeiros mensurados 
a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio 
do Resultado (VJR). O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resulta-
do. • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma 
subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, possíveis 
ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. • Ativos finan-
ceiros mensurados ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequen-
te ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). No desre-
conhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. 
A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 
e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de 
ativos financeiros da Companhia em 01/01/2018:
Categoria de instrumen-

tos financeiros
Classificação de 

acordo com o CPC 38
Classificação de 

acordo com o CPC 48
Caixa e bancos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de partes
 relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Disponíveis para venda -
  Aplicações financeiras

Valor justo resultados 
abrangentes

Valor justo por 
resultado 

Impairment de Ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perda 
incorrida” do CPC 38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O novo 
modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado e aos mensurados a VJORA. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as 
perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38/
IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber 
e caixa e equivalentes de caixa. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as provisões 
para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: - Perdas de crédito 
esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis 
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e - Perdas 
de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam 
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um 
instrumento financeiro. A Companhia optou por mensurar provisões para perdas 
com contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a 
perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar se o risco de crédito 
de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial 
e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações 
razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço 
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base 

na experiência histórica da Companhia e de avaliação de crédito. A Companhia 
considera um ativo financeiro como inadimplente quando: - é pouco provável que 
o credor pague integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações
como a realização da garantia (se houver alguma); ou - o ativo financeiro está
vencido há mais de 180 dias. A Companhia avaliou os impactos e reclassificações
e não identificou valores materiais para ajuste de adoção inicial. Aplicáveis às
demonstrações financeiras a partir de 01/01/2019: Uma série de novas nor-
mas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2019. A Companhia não
adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. Entre
as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/IFRS 16
não tenha impacto material nas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Companhia no período de aplicação inicial. IFRS 16 - Arrendamento
mercantil: A Companhia deverá adotar o CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arrendamentos
a partir de 01/01/2019. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reco-
nhece 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 obrigação de efetuar 
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de 
curto prazo e itens de baixo valor. Os arrendatários também deverão reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo,
uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros 
do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de
uso. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC
06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e
SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.  A 
Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para seus contratos que foram
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais. A Companhia optará 
por utilizar as isenções para contratos de arrendamento de curto prazo e de baixo 
valor. A natureza das despesas relacionadas aos arrendamentos mudará porque
a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso
e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Companhia atualmente
reconhece uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do
arrendamento, e reconhece ativos e passivos na medida em que havia uma dife-
rença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas
reconhecidas. A Companhia avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do 
CPC 06 (R2)/IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Com
base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia estima que não terá
impactos significativos nas suas demonstrações pois não possui contratos de alto
valor. Os contratos de arrendamento das propriedades para investimentos são entre 
empresas controladas, que no consolidado são apresentados como imobilizado,
conforme item 15 do CPC 28. IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos
de Tributos sobre o Lucro: A Companhia está em fase de avaliação dos impactos
da norma, porém não espera efeitos significativos da adoção. 4. Julgamentos,
Estimativas e Premissas Contábeis Significativas: Na elaboração das demons-
trações financeiras foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis
para a contabilização de certos ativos e passivos e outras transações, e no registro 
das receitas e despesas dos períodos. A definição dos julgamentos, estimativas e
premissas contábeis adotadas pela Administração foi elaborada com a utilização das 
melhores informações disponíveis na data das referidas demonstrações financeiras, 
envolvendo experiência de eventos passados, previsão de eventos futuros, além do 
auxílio de especialistas, quando aplicável. As demonstrações financeiras requerem
o uso de certas estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do
imobilizado; provisões para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; 
avaliação do valor justo dos ativos biológicos; provisões fiscais, previdenciárias,
cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de 
julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, 
podem ser divergentes. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se baseie em
estimativas para registro de certas transações e informações sobre dados das suas 
demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas 
estimativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados.
As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo
elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota 9. b) Estoques - nota 
12. c) Ativos biológicos - nota 13. d) Imobilizado - nota 19. e) Provisões para riscos 
trabalhistas, cíveis e fiscais - nota 25. 5. Demonstrações Financeiras Consoli-
dadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo 
com os princípios de consolidação previstos na Lei das Sociedades por Ações e 
segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), abrangendo 
as informações anuais das investidas, cujos exercícios sociais são coincidentes 
em relação ao da controladora.

Participação total 
no capital subscri-
to e integralizado

Controladas Atividade 2018 2017
Operacionais
Equipo Concessionária de Veículos da marca Scania 100,00 100,00 
Itaipu Concessionária de Veículos da marca Scania 100,00 100,00 
Quinta Roda Concessionária de Veículos da marca Scania 100,00 100,00 
Itaipu Norte Concessionária de Veículos da marca Scania  100,00 100,00 
Fartura Bovinocultura de corte 99,35* 99,34* 
Itapura Pecuária leiteira e de corte / Cafeicultura 100,00* 100,00* 
São Sebastião Bovinocultura de corte 100,00* 100,00* 
Descontinuada
Superágua Envasamento de águas minerais 100,00  100,00 
* considerando participação indireta
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do
passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com
as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos
saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo man-
tidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos 
efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas.
6. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC
31, a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração do resul-
tado do exercício, o resultado das operações descontinuadas. A WLM possui uma 
empresa controlada com operações descontinuadas: • Superágua Empresa de
Águas Minerais Ltda.: Explorava as atividades de envase e comercialização de
águas minerais das marcas Caxambu, Lambari, Araxá e Cambuquira, e encerrou
suas atividades em junho de 2005, estando a sua extinção sujeita ao encerramento 
de todas as demandas e questões de natureza fiscal e judicial. O resultado negativo
das operações descontinuadas em 2018 foi de R$198 e em 2017, de R$733, atri-
buído totalmente à controladora. 7. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins do
caixa e equivalentes de caixa, os saldos estão representados por caixa em poder
da Companhia, depósitos bancários e fundos de investimentos.

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Caixa e bancos 23 16 11.296 3.681

23 16 11.296 3.681
Moeda Nacional   10
CDB Bradesco (CDI 10% a 100%)   10 
Fundos de Investimentos 882 172 7.796 5.707
Bradesco (CDI 100%) 4.001 5.535
Itaú-Unibanco (CDI 100%) 882 172 3.795 172
Total de caixa e equivalentes de caixa 905 188 19.102 9.388
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem perda 
dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da WLM a riscos de taxas 
de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 36. 
8. Aplicações Financeiras: O quadro abaixo demonstra as aplicações financeiras da
Companhia, acrescidas dos rendimentos financeiros que se aproximam do valor justo:

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
CDB    14.560
Bradesco (CDI 100%) 14.560
Fundos de Investimentos 1.044 23 19.956 15.267
Safra 1.021 1.775
Bradesco (CDI 100%) 17.729
Itaú-Unibanco (CDI 100%) 429 15.244
Brasil (CDI 100%) 23 23 23 23
Total de aplicações financeiras 1.044 23 19.956 29.827
Os CDBs, apesar de possuírem liquidez imediata, não estão sendo considerados 
como equivalentes de caixa, tendo em vista que a Administração não pretende 
exercer a opção de resgate antes de 90 dias. No entanto, diante de melhores 
alternativas, esta opção poderá ser exercida. As aplicações financeiras, em sua 
totalidade, estão avaliadas ao custo amortizado.  A Companhia não possui interesse 
em negociar os fundos de investimento.  A exposição da WLM a riscos de taxas 
de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota 36. 9. Contas 
a Receber de Clientes: O quadro abaixo demonstra os valores que as empresas 
controladas têm a receber de seus clientes:

Consolidado
Controladas 2018 2017
Equipo 4.629 5.815
Quinta Roda 5.848 8.741
Itaipu 24.079 13.158
Itaipu Norte 19.761 14.042
Fartura 93 746
Itapura 249 140
São Sebastião 1.061
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (755) (1.417)
Total 54.965 41.225

Consolidado
Controladas 2018 2017
A vencer 45.890 33.276
Vencidos:
Até 30 dias 6.255 4.703
De 31 a 60 dias 501 1.438
De 61 a 90 dias 293 188
De 91 a 180 dias 2.026 1.620
Mais de 180 dias 755 1.417
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (755) (1.417)
Total 54.965 41.225
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perda estimada para créditos de liquidação duvidosa. Neste exercício a Companhia 
reconheceu o montante de R$ 420 mil como provisão para perdas de liquidação 
duvidosa, reconheceu como perda efetiva o valor de R$ 1.076 e reverteu o montante 
de R$ 6. Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:

Consolidado
Controladas 2018
Saldo inicial 1.417
Adições 420
Reversões (6)
Efetivação de perdas (1.076)
Saldo final 755

Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída 
em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realiza-
ção dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos que estão 
vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas calculadas com 
base em histórico da Companhia. 10. Adiantamento a Fornecedores: O saldo no 
valor de R$ 22.457 (31/12/2017 - R$ 13.992), corresponde a montantes adianta-
dos a Scania para aquisição de veículos, cujas operações foram concretizadas no 
primeiro trimestre de 2019.
11. Cotas de Consórcio Consolidado
Controladas 2018 2017
Equipo 1.320 1.600
Quinta Roda 23.385 23.866
Itaipu 5.123 4.086
Itaipu Norte 1.829 725
Total 31.657 30.277
Circulante 10.068 30.277
Não Circulante 21.589
O saldo apresentado refere-se a cotas de Consórcio Nacional Scania adquiridas, 
substancialmente, com o objetivo de alavancar as vendas de caminhões, ônibus, mo-
tores e semirreboques. Ao fazer o estudo de implantação do CPC 48 - Instrumentos 
financeiros, a Companhia avaliou a possibilidade de mensurar as cotas de consórcio 
como instrumentos financeiros. Porém, apesar de apresentar características de ativo 
financeiro, as cotas são mantidas para venda futura aos clientes das concessioná-
rias e exclusivamente para adquirirem veículos da marca Scania em qualquer de 
uma das concessionárias. Não há intenção de obtenção de receita financeira seja 
na aquisição ou na venda futura. Adicionalmente a Companhia reavaliou a liquidez 
das cotas e reclassificou para longo prazo o montante de R$ 21.589 com base no 
histórico de realização da Companhia.
12. Estoques Consolidado
Controladas 2018 2017
Veículos e peças 25.810 22.264
Soja 962 544
Material de consumo 3.647 2.108
Estoque em formação (café e soja) 3.086 2.654
Total 33.505 27.570

Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2016 26.838
Entrada por compra 379.098
Apropriação de custos 5.249
Ajuste a valor realizável (552)
(–) Baixa por utilização (6.938)
(–) Custo do produto vendido (376.125)
Saldo apresentado em 31/12/2017 27.570
Entrada por compra 631.367
Apropriação de custos 6.467
Ajuste a valor realizável (34)
(–) Baixa por utilização (8.744)
(–) Custo do produto vendido (623.041)
Ajuste de inventário (79)
Saldo em 31/12/2018 33.505
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao valor 
justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pro-
nunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia 
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação de 
seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil, 
a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no 
período em que ocorrer.
13. Ativos biológicos Consolidado

2018 2017
Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 197 203 3.071 2.432
Novilhas e novilhos 3.386 3.796 1.501 1.471
Vacas 117 212 1.376 2.175
Bois 464 985 797 1.709
Touros 17 37
Subtotal 4.164 5.196 6.762 7.824
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de
 produção:
Rebanho em formação 4.659 2.569
Bezerras  e bezerros (0 a 7 meses) 1.961 1.498 4.708 2.224
Subtotal 1.961 6.157 4.708 4.793
Total do circulante 6.125 11.353 11.470 12.617

Consolidado
2018 2017

Não circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 732 1.558 624 1.380
Vacas 10.266 16.510 9.229 14.649
Rebanho bovino 10.998 18.068 9.853 16.029
Rebanho equino 212 41 203 11
Total do não circulante 11.210 18.109 10.056 16.040
Total dos ativos biológicos 17.335 29.462 21.526 28.657
Os saldos dos ativos biológicos da Companhia estão demonstrados pelo valor justo 
que considera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos 
custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avalia-
dos pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e 
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho 
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação 
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão, 
substancialmente, próximos ao valor justo. 
Circulante Consolidado
Saldo reapresentado em 31/12/2017 12.617
Transferência do não circulante 241
Apropriação de custos 6.855
Baixa por vendas (10.310)
Baixa por mortes (615)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.541
Doação (4)
Outras saídas/ajustes/reclassificações 28
Saldo em 31/12/2018 11.353
Não circulante Consolidado
Saldo reapresentado em 31/12/2017 16.040
Transferência para o circulante (241)
Baixa por mortes (120)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.431
Depreciação (12)
Compra de equinos 33
Outras saídas/ajustes/reclassificações (22)
Saldo em 31/12/2018 18.109
Em 31 de dezembro de 2018, os animais mantidos para venda eram compostos 
de 4.164 (31 de dezembro de 2017 – 6.762) cabeças de gado. Contrato Agrário 
de Parceria Pecuária:

2018
Circulante Quantidade Valor
Vacas 748 1.047
Total 748 1.047
Em 28 de setembro de 2018, a controlada Fartura Agropecuária S.A. celebrou o 
contrato de parceria pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. 
A Companhia ficou responsável pelo manejo e criação dos animais em sua 
propriedade, dividindo com o parceiro todos os gastos incorridos na formação 
dos animais e os bezerros e bezerras nascidas. Premissas para o reconhe-
cimento do valor justo dos ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 
41) - Ativo Biológico, a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor
justo menos despesa de venda, seguindo as premissas em sua apuração: (i) A 
Companhia determinou que a abordagem de mercado é a técnica de avaliação 
mais apropriada para o cálculo do valor justo para os ativos biológicos consu-
míveis maduros e a abordagem de custo para os imaturos, conforme CPC 46. 
(ii) Especificamente quanto a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos
de hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1 e 3. 
(iii) Os valores justos dos ativos biológicos são obtidos através de pesquisas 
de preço em mercados específicos de cada área. No caso do rebanho bovino, 
são considerados dados como idade, raça e qualidades genéticas similares, 
divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados pela
Companhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos ativos 
biológicos é realizada com base no valor justo no período. Os eventuais ajustes 
ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a conta 
“Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu por 
efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob o 
entendimento de que este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem 
do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstrações 
financeiras. Análise de sensibilidade:

Técnica de O valor justo alteraria se:
Propriedade avaliação Inputs não observáveis Aumentar Diminuir
Animais vivos Abordagem 

custo

Custo da ração (milho, 
farelo de soja)

Custo 
superior Custo inferior

Custo com mão de obra Custo 
superior Custo inferior

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possuía quaisquer tipos de 
ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidades, 
bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros e compromissos) que 
impactassem os ativos biológicos da Companhia. 14. Impostos a Recuperar e 
Créditos Tributários:

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
IRRF sobre aplicações financeiras 15 188 45 202
IRRF sobre mútuo 20 54 20 54
IRRF sobre juros de capital próprio 1.163 1.575 1.162 1.575
Imposto de renda 1.997 8 2.732 1.458
Contribuição social 446 430
ICMS a recuperar 1.322 840
PIS e COFINS - êxito judicial 2.086 2.086
Outros 7 7 561 739
Total 5.288 1.832 8.374 5.298
Circulante 5.288 1.832 8.265 5.092
Não circulante 109 206
No primeiro trimestre de 2018 a WLM registrou o montante de R$ 4.306 referente 
a êxito em processo judicial de habilitação de crédito de PIS e COFINS sobre 
bases de cálculo inconstitucionalmente majoradas (inconstitucionalidade do art. 
3° § 1°, da Lei n° 9.718/98). A contrapartida desse montante está registrada na 
demonstração do resultado do exercício nas rubricas de êxito de processo judi-
cial, pelo valor do principal (R$ 1.402) e de receitas financeiras, pela atualização 
monetária (R$ 2.904). 15. Lucros e Juros sobre o Capital Próprio: O montante 
distribuído pelas empresas controladas, a título de lucros e juros sobre capital 
próprio, líquidos de imposto de renda retido na fonte, está assim composto:
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Em março de 2018 a controladora celebrou contrato de arrendamento com a 
controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. que tem por finalidade a 
exploração de pastagens para o exercício das atividades de pecuária: cria, engorda, 
compra e venda de bovinos. Assim, realizou transferência do imobilizado (nota 18) 
para propriedades para investimentos do valor alusivo ao terreno arrendado no 
montante de R$ 2.679. No consolidado os valores referentes a propriedade para 
investimento da controladora estão apresentados no grupo de imobilizado, pois de 
acordo com o item 15 do CPC 28 (Propriedade para Investimento), a propriedade 
que está arrendada e ocupada por uma controlada não se qualifica como proprie-
dade para investimentos nas demonstrações financeiras consolidadas, porque a 
propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): Neste exercício de 2018 a Compa-
nhia avaliou duas de suas propriedades a valor justo e não identificou fatores que 
pudessem indicar a necessidade de provisão para perda do ativo. A avaliação foi 
efetuada por empresa externa especializada.

Controladora
Propriedade Valor contábil Valor justo
Imóvel Jaguariúna - SP 24.882 52.419
Imóvel Santana do Araguaia - PA 7.227 38.680
Saldo final 32.109 91.099
19. Imobilizado Controladora

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
Terrenos 3.005 6 (2.679) 332
Veículos 215 (215)
Móveis e utensílios 1.278 39 (24) 1.293
Bens e benfeitorias em
 propriedade de terceiros 1.977 2 1.979
Outros 441 2 443
Subtotal do
 imobilizado: 6.916 49 (239) 4.047
Depreciação
 acumulada:
Veículos 10% a 20% (93) 106 (13)
Móveis e utensílios 10% (855) 23 (115) (947)
Bens e benfeitorias em
 propriedade de terceiros 10% (914) (176) (1.090)
Outros 4% a 10% (204) (34) (238)
Total depreciação
 acumulada (2.066) 129 (338) (2.275)
Imobilizado em
 andamento
Total do imobilizado: 4.850 49 (110) (338) 1.772

Controladora

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2017
Terrenos 2.986 19 3.005
Veículos 215 215
Móveis e utensílios 1.179 105 (6) 1.278
Bens e benfeitorias em
 propriedade de terceiros 1.708 269 1.977
Outros 466 14 (39) 441
Subtotal do
 imobilizado: 6.554 138 (45) 269 6.916
Depreciação
 acumulada:
Veículos 10% a 20% (17) (76) (93)
Móveis e utensílios 10% (755) 4 (104) (855)
Bens e benfeitorias em
 propriedade de terceiros 10% (738) (176) (914)
Outros 4% a 10% (191) 23 (36) (204)
Total depreciação
 acumulada (1.701) 27 (392) (2.066)
Imobilizado em
 andamento 242 27 (269)
Total do imobilizado: 5.095 165 (18) (392) 4.850

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
Terrenos 207.067 28 207.095
Edificações e
 instalações 54.911 14 (34) 109 55.000
Equipamentos e
  acessórios 15.533 1.139 (240) 16.432
Veículos 3.962 1.259 (945) 145 4.421
Móveis e utensílios 8.282 351 (116) 8.517
Pastagem 19.709 (1.086) 632 19.255
Bens e benfeitorias
 em propriedade
 de terceiros 1.978 2 1.980
Correção e
 preparo do solo 2.114 10 1.283 3.407
Outros 2.577 47 2.624
Subtotal do
 imobilizado: 316.133 2.850 (2.421) 1.283 318.731

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
Depreciação
 acumulada:
Edificações e
 instalações 2% a 4% (15.225) 10 (1.168) (16.383)
Equipamentos e
 acessórios 5% a 33% (6.754) 103 (1.237) (7.888)
Veículos 10% a 20% (1.653) 275 (446) (1.824)
Móveis e utensílios 10% (6.441) 138 (498) (6.801)
Pastagem 5% (9.962) 583 (1.020) (10.399)
Bens e benfeitorias
 em propriedade
 de terceiros 10% (916) (176) (1.092)
Correção e
 preparo do solo 20% (129) (445) (574)
Outros 4% a 10% (1.829) (87) (1.916)
Total depreciação
 acumulada (42.909) 1.109 (5.077) (46.877)
Imobilizado em
 andamento 1.272 3.518 (107) (2.169) 2.514
Total do
 imobilizado: 274.496 6.368 (1.419) (5.077)274.368

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2016
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2017
Terrenos 207.008 59 207.067
Edificações e 
instalações 53.817 8 1.086 54.911
Equipamentos e
  acessórios 11.638 3.334 (138) 699 15.533
Veículos 3.390 897 (483) 158 3.962
Móveis e utensílios 8.008 351 (77) 8.282
Pastagem 19.709 19.709
Bens e benfeitorias
 em propriedade
 de terceiros 1.709 269 1.978
Correção e
 preparo do solo 473 1.641 2.114
Outros 3.134 377 (753) (181) 2.577
Subtotal do 
 imobilizado: 308.886 5.026 (1.451) 3.672 316.133
Depreciação
 acumulada:
Edificações e
 instalações 2% a 4% (13.952) 32 (1.305) (15.225)
Equipamentos e
 acessórios 5% a 33% (5.740) 50 (1.064) (6.754)
Veículos 10% a 20% (1.520) 267 (400) (1.653)
Móveis e utensílios 10% (5.974) 61 (528) (6.441)
Pastagem 5% (8.953) (1.009) (9.962)
Bens e benfeitorias
 em propriedade
 de terceiros 10% (739) (177) (916)
Correção e
 preparo do solo 20% (8) (121) (129)
Outros 4% a 10% (1.698) 81 (212) (1.829)
Total depreciação
 acumulada (38.584) 491 (4.816) (42.909)
Imobilizado em
 andamento 1.151 3.793 (3.672) 1.272
Total do
 imobilizado: 271.453 8.819 (960) (4.816)274.496
Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda São João, Estado do 
Pará: ocorrência de incêndio originário de fazendas vizinhas atingindo a vegetação 
nativa de reserva legal da Fazenda São João de propriedade da controlada Fartura 
Agropecuária S.A.. A identificação, via satélite, de área queimada gerou notificação 
de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, no total de 2.480,402 hectares de área 
de vegetação nativa queimada. O embargo é de natureza cautelar para permitir 
a recuperação natural da área embargada. Não há auto de infração ou aplicação 
de penalidade pelo IBAMA decorrente deste fato.    Fazenda São Sebastião – 
Estado do Mato Grosso: a controlada AGROPECUÁRIA SÃO SEBASTIÃO DO 
ARAGUAIA LTDA., no ano de 2008, ajuizou ação de reintegração de posse contra 
esbulhadores da área de terras denominada “Gleba Pelissioli” integrante da Fa-
zenda São Sebastião. A área invadida tem aproximadamente 7.557,19 hectares 
e permanece ilicitamente ocupada por esbulhadores. Na área em litígio existe, 
também, desmatamento ilegal praticado pelos esbulhadores. Em perícia técnica 
realizada por determinação do Juiz da Vara Especializada de Direito Agrário de 
Cuiabá-MT, onde tramita o processo de reintegração de posse, constatou que a 
área desmatada ilegalmente pelos esbulhadores corresponde a 2.665,2 hectares. 
Foram apresentadas alegações finais pelas partes. O Ministério Público opinou 
favoravelmente à procedência do pedido de reintegração de posse da Agrope- 
cuária São Sebastião do Araguaia Ltda. Aguardando a sentença. A Companhia não 

Controladora
Controladas 2018 2017
Lucros
Equipo 825
Quinta Roda 725 300
Itaipu 425 400
Itaipu Norte 725 4.300
Plenogás 205 399
Total 2.905 5.399
Juros sobre o capital próprio
Equipo 1.199
Quinta Roda 2.644 2.754
Itaipu 3.902 2.805
Itaipu Norte 3.103 3.366
Total proposto 13.753 14.324
Total recebido desde a proposição (12.682) (12.896)
Total a receber 1.071 1.428
16. Contas a Receber e a Pagar de Partes Relacionadas: Os saldos das transa-
ções da WLM com suas controladas e outras partes relacionadas em 31 de dezembro 
estão sumariados a seguir:

Controladora
Ativo Não Circulante Passivo Circulante

Empresas 2018 2017 2018 2017
Controladas
Fartura 2.852
Coligadas
Metalplus (*) 302 302 330 414
Plenogás (*) 1.118 1.128
Total 3.154 302 1.448 1.542

Consolidado
Ativo Não Circulante Passivo Circulante

Empresas 2018 2017 2018 2017
Coligadas
Metalplus (*) 302 302 330 414
Plenogás (*) 1.118 1.128
Total 302 302 1.448 1.542

(*) Coligadas não consolidadas. A Companhia efetua rateio da infraestrutura 
utilizada por sua Controladora Sajuthá-Rio Participações S.A., considerando 
reembolsos de despesas com pessoal, aluguel, energia elétrica, condomínio, 
impostos e taxas no valor R$ 683 (2017 - R$ 506). As principais transações 
financeiras realizadas com e entre as empresas controladas e coligadas 
referem-se a mútuos, os quais são atualizados pela variação da taxa SELIC e 
não possuem prazo de vencimento determinado. A controlada Fartura adquiriu 
da controlada Quinta Roda quotas de consórcio contempladas para aquisição 
de máquinas e equipamentos a serem utilizados na produção no valor de 
R$ 96. Adicionalmente, as transações comerciais entre a Companhia e suas 
controladas Fartura e Itapura, referem-se à locação de propriedades para in-
vestimento, conforme descrito na nota 18. Ainda sobre a Controlada Fartura, 
embora a Companhia venha apresentando recorrentes prejuízos contábeis, 
as operações não apresentam indícios de descontinuidade devido a WLM 
realizar envios de mútuo que são posteriormente substituídos por aumento 
de capital, além de aporte de capital. Além disso, no ano de 2018, a Fartura 
obteve recursos no mercado para o financiamento do custeio agrícola e pecu-
ário. Impacto no resultado das transações efetuadas durante o período pela 
Companhia e suas controladas: 

Controladora
Arrendamentos 

(Receita)
Atualizações Monetárias (Re-
ceita (Despesa) Financeiras)

Empresas 2018 2017 2018 2017
Controladas 
Fartura 648 648 54 215
São Sebastião 216 36
Itapura 48 48 22
Superágua 4
Total 912 696 90 241
Neste exercício a WLM registrou transações com partes relacionadas, relativas a 
despesas com remuneração do pessoal-chave da Administração, de acordo com o 
estabelecido pelo CPC 05 (R1), conforme segue:

Remuneração da Administração
2018 2017

Fixa Variável Fixa Variável
Órgão Nº de membros Salário Prêmio (*) Gratificação Total Nº de membros Salário Prêmio (*) Gratificação Total
Diretoria Executiva 3 1.697 727 2.424 2 1.813 162 484 2.459
Conselho de Administração 5 1.050 1.050 5 1.017 1.017
Comitê Estratégico (**) 0 2 19 19
Conselho Fiscal 3 169 169 3 181 181
Subtotal 2.916 727  3.643 3.030 162 484 3.676
Outros benefícios (***) 929 129  1.058  904    904
Total da remuneração 3.845 856  4.701 3.934 162 484 4.580
(*) Prêmio provisionado para pagamento no primeiro trimestre do ano seguinte. (**) O Comitê Estratégico tem 05 participantes, mas somente 02 percebem remuneração. 
(***) Inclui, encargos sociais, seguro saúde, seguro de vida.
17. Investimentos: Segmento Automotivo

Descrição Equipo
Quinta 

Roda Itaipu
Itaipu 
Norte Total

Saldo em 31/12/2016 33.766 53.411 76.151 56.133 219.461
Perda de participação reflexa(1) (829) (294) (256) (1.379)
Ajuste reserva de reavaliação
  reflexa 438 131 142 711
Distribuição de lucros (300) (400) (4.300) (5.000)
Aumento de capital 1.300 1.300
Juros sobre capital (3.241) (3.300) (3.960) (10.501)
Equivalência patrimonial (756) 4.022 2.838 5.652 11.756
Saldo em 31/12/2017 32.619 53.729 75.175 54.825 216.348
Perda de participação reflexa(1) (717) (261) (229) (1.207)
Ajuste reserva de reavaliação
  reflexa (1.077) (392) (420) (138) (2.027)
Distribuição de lucros (825) (725) (425) (725) (2.700)
Juros sobre capital (1.410) (3.110) (4.590) (3.650) (12.760)
Equivalência patrimonial 2.234 6.445 9.971 8.270 26.920
Saldo em 31/12/2018 30.824 55.686 79.482 58.582 224.574

Descontinuadas
Descrição Sumasa Superagua Outros Total
Saldo em 31/12/2016 163 956 1.119
Aumento de capital 125 125
Distribuição de lucros (396) (396)
Equivalência patrimonial (288) 486 198
Saldo em 31/12/2017 1.046 1.046
Distribuição de lucros (205) (205)
Equivalência patrimonial 12 12
Saldo em 31/12/2018 853 853
Total dos investimentos
  em 31/12/2017 347.983
Total dos investimentos
  em 31/12/2018 354.058
(1) Durante o exercício de 2018, a WLM realizou aumento de capital em suas con-
troladas Fartura, São Sebastião e Itapura resultando em ganho/perda de capital, 
em contrapartida com o mesmo efeito nas demais controladas das empresas que 
receberam o aporte.
• Investimentos em Controladas e Coligadas

2018 2017

Patrimônio Líquido 
e Resultado

Total 
Ativo

Patri-
mônio 

Líquido

 Resul-
tado do 

exercício
Total 
Ativo

Patri-
mônio 

Líquido

 Resul-
tado do 

exercício
Controladas
 operacionais
Equipo 38.514 30.824 2.234 38.650 32.619 (756)
Quinta Roda 66.583 55.686 6.445 62.377 53.729 4.022
Itaipu 107.286 79.482 9.971 101.366 75.174 2.838
Itaipu Norte 79.578 58.582 8.270 61.900 54.824 5.652
Fartura 87.346 62.974 (3.495) 81.427 66.108 (4.369)
Itapura 39.222 29.805 (1.178) 40.393 30.773 (1.406)
São Sebastião 71.004 56.350 2.263 68.090 55.707 (369)
Controlada
 descontinuada
Superágua * 47 (593) (198) 144 (446) (733)
Coligadas
Metalplus 1.008 686 (335) 1.870 1.021 851
Plenogás 2.854 1.488 372 3.325 1.433 650

2018 2017

Participação em 
controladas

Ações ou 
quotas

Partici-
pação 
direta 

(%)

Partici-
pação 

indireta 
(%)

Ações ou 
quotas

Partici-
pação 
direta 

(%)

Partici-
pação 

indireta 
(%)

Controladas
 operacionais
Equipo 12.290.290 100,00 12.290.290 100,00
Quinta Roda 26.401.512 100,00 26.401.512 100,00
Itaipu 41.686.623 100,00 41.686.623 100,00
Itaipu Norte 29.500.000 100,00 29.500.000 100,00
Fartura 2.059.360 95,31 4,03 1.890.267 95,24 4,10
Itapura 34.754.557 89,52 10,48 34.754.557 89,46 10,54
São Sebastião 15.052.742 74,41 25,59 13.266.742 70,96 29,04
Controladas
 descontinuadas
Superágua 23.107.500 100,00 2.764.933 100,00
Coligadas
Metalplus 3.000 33,33 3.000 33,33
Plenogás 3.000 33,33 3.000 33,33
A Companhia mantém provisão para perdas em investimentos permanentes no 
valor de R$ 593 (R$ 446 em 2017), registrados na rubrica de outras obrigações, 
no passivo não circulante. Este valor decorre principalmente de patrimônio 
líquido negativo na controlada descontinuada Superágua. 18. Propriedades 
para Investimento: O saldo no valor de R$ 34.679 (31 de dezembro de 2017 – 
R$ 32.109), corresponde a propriedades para investimento que estão arrendadas 
a partes relacionadas, para exploração de agropecuária. Cada arrendamento tem 
um período de 5 (cinco) anos e as renovações poderão ser negociadas futuramente 
com as arrendatárias. O detalhamento das propriedades para investimentos pode 
ser descrito a seguir:

Segmento Agropecuário
Descrição Fartura S. Sebastião Itapura Total
Saldo em 31/12/2016 57.807 35.025 26.459 119.291
Ganho de participação reflexa(1) 368 1.617 17 2.002
Ajuste reserva de reavaliação
  reflexa (97) 587 (11) 479
Aumento de capital 8.000 1.300 2.321 11.621
Adiantamento para futuro aumento
  de capital 1.093 1.786 2.879
Equivalência patrimonial (4.163) (263) (1.257) (5.683)
Saldo em 31/12/2017 63.008 40.052 27.529 130.589
Ganho de participação reflexa(1) 105 1.432 13 1.550
Ajuste reserva de reavaliação
  reflexa 249 (1.238) 12 (977)
Aumento de capital 180 180
Equivalência patrimonial (3.341) 1.684 (1.054) (2.711)
Saldo em 31/12/2018 60.021 41.930 26.680 128.631

Descrição das propriedades para  investimento Arrendatária Arrendante Parte relacionada Prazo do contrato Valor do aluguel 
Imóvel rural, localizado na Estrada Municipal JGR 365, município de Jaguariúna, na Comarca de Pedreira, Estado de 
São Paulo, com área de 1.366.813,000m² (136,68 ha), devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, 
sob o nº 19.307, da Comarca de Pedreira – SP.

Itapura Agropecuária Ltda. 
CNPJ nº 44.624.179/0001-23 

Praia do Flamengo, 200/19º Parte - 
Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. 

CNPJ nº 33.228.024/0001-51 
Praia do Flamengo, 200/19º 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

Sim 5 anos, com 
vencimento em 

31 de março 
de 2022

R$ 26,00 
mensais por 

hectare

Imóvel rural com área total de 7.471,5400 ha, conforme abaixo:
Área de 4.413.3676 ha, designada como Lote 41, da Região do Rio Campo Alegre, situada no município e Comarca 
de Santana do Araguaia, Estado do Pará, objeto da matrícula 904, devidamente registrado no Cartório do Registro 
de Imóveis de Santana do Araguaia (PA). Fartura Agropecuária  S.A. 

CNPJ nº 05.427.471/0001-02 
Praia do Flamengo, 200/19º Parte - 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. 

CNPJ nº 33.228.024/0001-51 
Praia do Flamengo, 200/19º 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

Sim
5 anos, com 

vencimento em 
 05 de maio de 

2019

R$ 54.000,00 
mensais

Área de 1.440,1180 ha, constituída de parte desmembrada do Lote 42, da Região do Rio Campo Alegre, situada no 
município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, objeto da matrícula 4336, com o título aquisitivo em 
fase de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia (PA).
Área de 1.618,0544 ha, constituída de parte desmembrada do lote 43, da Região do Rio Campo Alegre, situada no 
município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, objeto da matrícula 4337, com o título aquisitivo em 
fase de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia (PA).

Área de terras com total de 2.053,5957 ha, designada por Gleba Edwin, conforme Título Definitivo nº 01698-4TD, 
emitido em 10 de fevereiro de 2012 pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, processo 196087/2007.

Agropecuária São Sebastião do 
Araguaia Ltda. 

CNPJ nº 15.947.450/0001-63 
Praia do Flamengo, 200/19º Parte - 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

WLM  Participações e  Comércio 
de Máquinas e Veículos  S.A.
CNPJ nº 33.228.024/0001-51
Praia do Flamengo, 200/19º 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

Sim
5 anos, com 

vencimento em 
02 de janeiro de 

2023

R$ 54.035,00 
trimestrais 

estima perdas em decorrência das situações acimas mencionadas. Redução ao 
valor recuperável de ativos (impairment). A Companhia avalia periodicamente 
os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidências que levem a 
perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou 
alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda 
é reconhecida no resultado do período. Durante o exercício de 2018 a Companhia 
contratou avaliadores independentes para avaliar o valor realizável das terras do 
segmento agropecuário. Esses avaliadores indicaram que o valor de realização 
das terras é superior aos saldos registrados na contabilidade no encerramento 
do exercício. Portanto, a Companhia concluiu que os montantes registrados no 
exercício de 2018 são realizáveis em conformidade com o CPC 01 e IAS 36. 
Nos demais segmentos da Companhia não foram identificados indicadores que 
pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo.
20. Intangível Controladora

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
Marcas e patentes 2 2
Direito de uso de
 Software 246 246
Subtotal do intangível 248 248
Amortização
 acumulada:
Direito de uso de
 Software 10% a 20% (164) (24) (188)
Total do intangível 84 (24) 60

Controladora

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2017
Marcas e patentes 2 2
Direito de uso de
 Software 200 46 246
Subtotal do intangível 202 46 248
Amortização
 acumulada:
Direito de uso de
 Software 10% a 20% (131) (33) (164)
Total do intangível 71 46 (33) 84

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de
 Software 233 233
Fundo de comércio 8.920 8.920
Subtotal do intangível 9.160 9.160
Amortização
 acumulada:
Direito de uso de
 Software

10% a 
20% (144)  (27) (171)

Total do intangível 9.016 (27) 8.989
Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2017
Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de
 Software 187 46 233
Fundo de comércio 8.920 8.920
Subtotal do intangível 9.114 46 9.160
Amortização
 acumulada:
Direito de uso de
 Software

10% a 
20% (111)    (33) (144)

Total do intangível 9.003 46 (33) 9.016
Desde 2006, através da controlada Itaipu Norte, a WLM vem explorando a conces-
são da marca Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no valor 
de R$ 8.920 mil refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da 
aquisição dessa concessão, mas que não é amortizado em virtude de não possuir 
vida útil definida, de acordo com o CPC 04 (R1). Redução ao valor recuperável 
de ativos (impairment): A Companhia avalia periodicamente os bens do intangí-
vel com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não 
recuperáveis de seu ativo, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o 
valor contábil do ativo excede ao valor recuperável, esta perda é reconhecida no 
resultado do período. A Companhia avaliou os montantes registrados no exercício 
de 2018 e não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor recuperável 
do seu ativo intangível.
21. Contas a Pagar: Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 229 83 35.566 14.840
Crédito de clientes 6.400 18.083
Total 229 83 41.966 32.923
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Os valores de fornecedores estão representados, basicamente, por valores a pagar 
a Scania Latin America, enquanto que os saldos de crédito de clientes referem-se a 
parcela de entrada para aquisição de caminhões realizadas pelos clientes enquanto 
o financiamento do bem está em fase de aprovação pelo FINAME.
22. Empréstimos e Financiamentos: 

Controladora e consolidado
Descrição Indexador Taxa média anual de juros (%) 2018
Banco
Bradesco 6
Aplicados no Capital de giro 6
Banco Safra Pré 8,99% 6.027
Funcafé Pré 8,5% 1.323

7.350
Aplicados no Imobilizado
Finame - BNDES Pré 8,5% 1.112

1.112
Total 8.468
Circulante 7.545
Não circulante 923
Seguem as movimentações ocorridas no exercício:
Descrição 2018
Saldo em 31/12/2017 1.809
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 7.931
Encargos de dívidas - juros 361
Pagamento do principal (*) (1.460)
Pagamento dos juros (*) (173)
Saldo em 31/12/2018 8.468
Circulante 7.545
Não circulante 923
(*) Liquidação de linha de crédito obtida em Nov/17, para produção de safra 
agrícola do café
Banco Safra: Linha de financiamento destinada ao apoio, complementação e 
aquisição de produtos e insumos para a criação do gado e produção de soja. A 
amortização será realizada em parcela única, com vencimento em 02/05/2019, no 
montante correspondente ao principal, acrescido dos encargos financeiros préfixa-
dos conforme o contrato. Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ: 
Crédito destinado ao custeio agrícola do café, tendo como devedora solidária a 
controladora WLM. A amortização será realizada em parcela única, com vencimento 
em 29/12/2019, no montante correspondente ao principal, acrescido dos encargos 
financeiros. Finame - BNDES: Linha de financiamento destinada a modernização 
de frotas de micro e pequenas empresas do Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES). São garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados por aval da 
Companhia. As amortizações são realizadas em base mensal, após o período de 
carência, e se darão entre os períodos de 15/03/2018 a 15/03/2022. A Companhia e 
suas controladas têm como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade 
de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. 23. Dividendos a Pagar: 
Conforme estabelece o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o art. 38 do seu Estatuto Social, 
a Companhia provisionou, neste exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, 
o valor de  R$ 4.338, conforme detalhado na nota 27. O saldo da conta dividendos
a pagar está assim representado:

Controladora e consolidado
Descrição 2018 2017
Dividendo obrigatório sobre o resultado do
 exercício de 2018 4.337
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 101 1.195
Total 4.438 1.195
Movimentação
Saldo em 31/12/2017 1.195
Reconhecimento do dividendo mínimo
 obrigatório 4.338
Dividendo prescritos (1.095)
Saldo em 31/12/2018 4.438
24. Outras Obrigações Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
SHV Gás Brasil Participações Ltda. 462 462 462 462
Cotas de consórcio 1.164 1.943
Provisão para honorários de êxitos 210 298 1.757 914
Provisões administrativas 60 60 60 60
Provisões para perdas de investimentos 593 446
Outros 50 27 512 794
Total 1.375 1.293 3.955 4.173
Circulante 1.166 633 1.974 2.431
Não Circulante 209 660 1.981 1.742
SHV Gás Brasil Participações Ltda.: A Companhia responde, solidariamente, 
perante a Supergasbras Energia Ltda. (atual denominação social da SHV Gás Brasil 
Participações Ltda.), a processos fiscais documentados no anexo 9 – do contrato de 
venda de ações da Supergasbras Distribuidora de Gás S.A., datado de 07 de julho de 
2004, no montante de R$ 462. Cotas de consórcio: Cotas de consórcio adquiridas 
para venda de bens e/ou aquisição de máquinas e equipamentos, e que já foram 
contempladas e parceladas. Provisões para honorários de êxito: Referem-se a 
valores a pagar de honorários advocatícios sobre êxito de causas judiciais. Provisões 
administrativas: Referem-se a valores a pagar de processos judiciais em fase de 
execução. Provisões para perdas em investimentos: Referem-se a provisão para 
perdas na controlada Superágua. Outros: Corresponde, principalmente, a contratos 
de seguros a pagar. 25. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: A 
Companhia e suas controladas são parte em diversos processos oriundos do curso 
normal dos seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na 
estimativa de seus consultores jurídicos. As principais informações desses processos, 
estão assim representadas:

Consolidado
Descrição 2018 2017
Trabalhistas 30 15
Total 30 15

Consolidado
Descrição 2017 Adições Atualização Pagamentos Reversões 2018
Fiscais
Trabalhistas 15 19 (4) 30
Total 15 19 (4) 30
a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos
cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como na judicial. As respectivas provisões para contingências foram 
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como 
provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá 
efeito significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis,
não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas,
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 49.089 (2017 
- R$ 28.727), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma probabilidade
de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações financeiras. 

Consolidado
Descrição 2018 2017
Tributárias 33.738 22.062
Trabalhistas 526 1.987
Cíveis 10.925 4.558
Ambientais 3.900 120
Total 49.089 28.727
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I - Tributárias: três processos 
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua Em-
presas de Águas Minerais Ltda. (descontinuada) para apuração de supostos débitos 
pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da exploração de 
recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426, R$ 
512 e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738; três processos administrativos 
fiscais instaurados pelo Estado do Pará contra a controlada Itaipu Norte Comércio 
de Máquinas e Veículos Ltda., de apuração de débitos de ICMS, sendo dois por 
deixar de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em 
seu estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS 
relativo a operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 9.852. Duas 
ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, classificadas em 
2017, como perda remota e em 2018 como possível.  Em uma ação, a Companhia 
sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação a operações realizadas 
pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada pela Companhia), de 
compras de mercadorias de produção do estabelecimento industrial da controlada 
Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda. (com operações descontinuadas), 
localizado em Caxambu-MG, que resultaram em perda de arrecadação de ICMS, 
segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante estimado de R$ 11.763. Em 
outra, a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda. (com operações 
descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração pela não inclusão do frete 
na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no montante estimado de R$ 
5.963. Em ambos os casos as ações têm por origem em operações comerciais de 
exploração de águas minerais (descontinuadas) que resultaram em autos de infração. 
II - Trabalhistas: A variação decorre, principalmente, do arquivamento definitivo da 
Reclamação Trabalhista ajuizada por ex-empregado (vendedor) da controlada Quinta 
Roda Máquinas e Veículos Ltda. (montante estimado: R$ 1.595). A Reclamatória foi 
julgada totalmente improcedente e o Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante 
teve seu provimento negado. III - Cíveis: (a) ação de indenização de danos diretos 
e lucros cessantes ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a 
controlada Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., decorrente de supostos defeitos de 
fabricação em 05 (cinco) chassis de ônibus, no montante estimado na petição inicial 
de R$ 1.604. Conforme sentença de 09 de março de 2018, o novo valor estimado 
passou a totalizar o montante R$ 7.689, no que se refere a parte da Companhia na 
condenação; (b) ação rescisória de contrato de compra e venda c/c indenizatória 
ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a controlada Equipo 
Máquinas e Veículos Ltda. visando à rescisão da compra e venda do veículo e o 
ressarcimento de perdas e danos decorrentes de supostos defeitos de fabricação, 
no montante estimado de R$893; (c) ação de indenização securitária ajuizada por 
ex-empregado da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda. contra a Royal & Sunalliance 
Seguros e a Companhia (na qualidade de estipulante do contrato de seguro), visando 
receber o capital segurado por invalidez funcional total permanente, no montante 
estimado de R$ 474. IV - Ambientais: (a) processos administrativos de impugnação 
de dois autos de infração de natureza ambiental lavrados pela SEEMA do município 
de Marituba-PA, contra a controlada Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos 
Ltda., no valor de R$ 100, cada um, perfazendo total de R$200, por suposta infração 
no descumprimento de condicionantes de Licença de Operação, que levou a outra 
suposta infração por operar sem autorização do órgão ambiental; (b) duas ações 
civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal em face de Agropecuária São 
Sebastião do Araguaia Ltda., tendo como objeto pedido de condenação e obrigação 
de reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento de floresta nativa de 
duas áreas (87,11 e 133,95 hectares) sem autorização do órgão ambiental. Valor 
total das ações: R$ 3.562. Os desmates ilegais foram realizados por invasores em 
área destinada como Reserva Legal, que é objeto de litígio em ação de reintegra-
ção de posse - Processo de nº 28299-03.2008.811.0041, conforme Laudo Pericial 
lavrado pelo Perito Judicial nomeado pelo Juiz da 2ª Vara Especializada de Direito 
Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, no âmbito da ação citada reintegração de posse 
ajuizada no ano de 2008 pela Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. Para 
esses processos classificados como perda possível ainda não há certeza de que 
haverá saída de recursos para provisões, de forma que, para a Administração não 
há provisão a ser registrada. A Companhia contratou seguro garantia no montante 
de R$ 283, referente ao processo de execução fiscal, movido pela Fazenda Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, em face a controlada Superágua Empresa de Águas 

Minerais Ltda. Uso de estimativas: a Companhia registrou provisões, as quais 
envolvem julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas 
e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado é provável que uma 
saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obriga-
ção está sujeita  a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas, que 
advêm do curso normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia 
é baseado na opinião de seus consultores jurídicos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações circunstanciais tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Administração monitora a evolução 
dos riscos dos processos administrativos e judiciais, através de Assessoria Jurídica 
interna e de Assessores Jurídicos externos especializados. 26. Provisão para 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os valores do imposto de 
renda e da contribuição social diferidos são provenientes de diferenças temporárias 
ocasionadas pela reserva de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes patrimoniais 
decorrentes da adoção dos pronunciamentos contábeis. Os valores apresentados 
são revisados anualmente.

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Imposto de renda 3.799 6.161 29.582 29.201
Contribuição social 1.368 2.220 14.666 15.102
Total 5.167 8.381 44.248 44.303

2018
Descrição Controladora Consolidado
Reavaliação de ativos 15.546 113.143
Custo atribuído a realizar 6.164 51.738

21.710 164.881
Tributos diferidos passivos - 34% (7.381) (56.060)
Constituição de tributos diferidos ativos 
limitados a 30% do passivo 2.214 11.812
Saldo de tributos diferidos líquido (5.167) (44.248)
A WLM e suas controladas possuem prejuízos fiscais e bases negativas de contri-
buição social, cujos créditos tributários não foram registrados contabilmente por não 
haver a previsão de geração de lucros tributáveis, assim distribuídos:

2018
Controladas Controladora Consolidado
Prejuízo fiscal - IRPJ 25.811 50.373
Base negativa - CSLL 26.559 50.713
27. Patrimônio Líquido: O Capital Social é de R$ 177.375 (R$ 177.375 em 2017), 
representando 36.414.670 (36.414.670 em 2017) ações nominativas, sendo
16.571.220 (16.571.220 em 2017) ações ordinárias e 18.843.450 (18.843.450 em
2017) ações preferenciais, sem valor nominal. A movimentação das contas nos exer-

cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 estão inseridas em quadro próprio 
denominado mutação do patrimônio líquido.  Capital social autorizado: Conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de junho de 
2004, a Companhia poderá aumentar o capital social, independentemente de reforma 
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que estabelecerá sobre as 
condições do respectivo aumento, até o valor correspondente a R$ 300.000, através 
de emissão ou não de novas ações ordinárias ou preferenciais, respeitando o limite 
legal. Reservas: Segue-se a descrição da natureza e objetivos para cada reserva 
no patrimônio líquido: Reserva de reavaliação: Consoante o artigo 4º da Instrução 
CVM nº 469, de 02 de maio de 2008, a Companhia optou pela manutenção dos 
saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição 
da Lei nº 11.638/07, em bens próprios de suas controladas. A realização da reserva 
é calculada proporcionalmente à depreciação ou baixa dos bens reavaliados e con-
tabilizada em contrapartida de lucros (prejuízos) acumulados. Ajuste de avaliação 
patrimonial: Representa a contrapartida dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados 
no ativo imobilizado e ativo biológico (circulante e não circulante). Reserva de lucros: 
Reserva legal: Representa os valores registrados, conforme definido no artigo 193 
da Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia. Garantia para pagamento 
de dividendos e reserva de investimentos: Conforme determina o Estatuto Social 
da Companhia, nos artigos 36 e 37, até 70% do lucro líquido remanescente, após 
destinação da reserva legal, deverá ser destinado, em partes iguais, as reservas 
de garantia para pagamento de dividendo e reserva de investimentos, até o limite 
do seu capital social. Base de cálculo do dividendo obrigatório e adicional proposto: 
Dividendo obrigatório: Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 16.076 
Realização da mais valia de ativos 2.187 
Lucro líquido do exercício ajustado  18.263 
Constituição da reserva legal (5%) 913 
Base de cálculo do dividendo obrigatório  17.350 
Dividendos obrigatórios (25%)  4.337 
Total de dividendos propostos  4.337 
Dividendo adicional proposto: Neste exercício está sendo proposto, a título de divi-
dendo adicional complementar, o montante de R$ 2.943, mediante a utilização da 
reserva de garantia para pagamento de dividendos, sujeito a aprovação da Assem-
bleia Geral Ordinária. 28. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito 
na nota explicativa nº 2, a WLM, por meio de suas controladas localizadas em vários 
estados do Brasil, atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos 
segmentos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos e serviços, 
com diferentes tecnologias e estratégias de marketing.  Para cada uma das unidades 
de negócios estratégicas, a Administração da Companhia analisa mensalmente os 
relatórios internos das Diretorias Executivas. Outras operações incluem aluguel de 
propriedades para investimento para partes relacionadas. Este segmento operacional 
não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

2018 2017

Descrição
Adminis-

tração
Segmento 

Automotivo
Segmento 

Agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento 

Automotivo
Segmento 

Agropecuário Total
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens 768.779 18.450 787.229 473.461 14.818 488.279
Receita de serviços 46.044 46.044 49.667 49.667
Total da receita operacional bruta 814.823 18.450 833.273 523.128 14.818 537.946
Deduções de receita bruta (79.422) (1.555) (80.977) (47.328) (875) (48.203) 
Receita líquida de vendas e serviços 735.401 16.895 752.296 475.800 13.943 489.743
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (617.703) (15.648)(633.351) (373.951) (11.750) (385.701) 
Lucro bruto 117.698 1.247 118.945 101.849 2.193 104.042
Despesas operacionais, líquidas de receitas (12.822) (90.248) (8.192) (111.262) (13.009) (88.845) (9.473) (111.327)
Resultado financeiro 3.349 1.749 (379) 4.719 757 2.551 (265) 3.043
Outras receitas 2.340 3.735 4.908 10.983 671 (2.422) 904 (847)
Lucro (prejuízo) antes do IR  e da CSLL (7.133) 32.934 (2.416) 23.385 (11.581) 13.133 (6.641) (5.089)
Imposto de renda e contribuição social (1.116) (6.014) 5 (7.125) (1.377) 497 (880)
Lucro (prejuízo) líquido do período (8.249) 26.920 (2.411) 16.260 (11.581) 11.756 (6.144) (5.969)
Operações descontinuadas (198) (733)
Total (8.249) 26.920 (2.411) 16.062 (11.581) 11.756 (6.144) (6.702)

2018 2017

Descrição
Adminis-

tração
Segmento 

Automotivo
Segmento 

Agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento 

Automotivo
Segmento 

Agropecuário Total
Ativo total de segmentos reportáveis 292.633 197.573 490.206 264.294 190.408 454.702
Outros ativos 17.583 17.583 18.988 18.988
Ativos descontinuados 47 144
Total do Ativo Consolidado 17.583 292.633 197.573 507.836 18.988 264.294 190.408 473.834
Passivo total de segmentos reportáveis 292.633 197.573 490.206 264.294 190.408 454.702
Outros ativos 17.583 17.583 18.988 18.988
Passivos descontinuados 47 144
Total do Passivo Consolidado 17.583 292.633 197.573 507.836 18.988 264.294 190.408 473.834
A avaliação do desempenho da Companhia é medida pelo resultado do segmento 
automotivo, seu principal negócio. O desempenho é avaliado com base no lucro do 
segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, como incluído nos 
relatórios internos analisados pela Administração.
29. Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Consolidado
Descrição 2018 2017
Receita de bens 787.229 488.279
Receita de serviços 46.044 49.667
Total da receita operacional bruta 833.273 537.946
Impostos faturados (80.488) (48.203)
Devoluções (489)
Total das deduções da receita bruta (80.977) (48.203)
Total 752.296 489.743
A receita de vendas é reconhecida no resultado do período quando os riscos e bene-
fícios inerentes aos produtos e serviços são transferidos para os clientes, bem como 
na extensão em que for provável, que benefícios econômicos serão gerados para a 
Companhia e quando possa mensurada de forma confiável. A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produ-
tos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. Nas demonstrações 
do resultado, a receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.
30. Custo de Venda de Bens e/ou Serviços Consolidado
Descrição 2018 2017
Veículos e serviços automotivos 617.703 373.951
Pecuária 10.313 9.576
Soja 4.469 1.185
Café 866 989
Total 633.351 385.701
31. Despesas Gerais e Administrativas Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Honorários da Administração 1.050 1.017 1.050 1.017
Honorários do Conselho Fiscal 169 181 169 181
Salários e encargos 5.854 8.030 65.108 68.474
Serviços de terceiros 904 470 6.623 5.325
Manutenção predial e outros 45 62 3.341 3.027
Benefícios a empregados (*) 747 716 9.956 10.060
Aluguéis e arrendamentos 436 440 1.381 1.106
Condução, viagens e estadas 241 253 4.223 4.597
Impostos, taxas e contribuições 1.603 1.242 3.381 2.786
Condomínio 185 176 185 176
Comunicações 71 69 1.121 1.398
Frota própria 5 18 790 725
Frete de terceiros 1.031 1.294
Manutenção de máquinas e equipamentos 38 47 1.183 1.277
Despesas com seguros 151 88 371 414
Anúncios e publicações 235 220 392 320
Propaganda, promoção e representação 419 427
Multas 139
Manutenção de obras de infraestrutura 1 354 106
Manutenção de softwares 219 222 3.128 2.909
Créditos de liquidação duvidosa 420 614
Outros 114 182 3.251 2.104
Total 12.068 13.433 108.016 108.337

(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte.
32. Resultado Financeiro Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 100 423 2.418 3.938
Atualização monetária 349 335 311 444
Juros recebidos 263 327
Atualização monetária sobre êxito processo judicial 2.904 2.904
Outras receitas financeiras  1 3 1.005 1.364
Subtotal 3.354 761 6.901 6.073
Despesas Financeiras
Juros (1) (1) (2.105) (2.610)
Atualização monetária (238)
Encargo sobre dívidas - juros (166)
Despesas bancárias (4) (3) (72) (16)
Outras despesas financeiras (5)
Subtotal (5) (4) (2.182) (3.030)
Total do Resultado Financeiro 3.349 757 4.719 3.043
33. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas: 

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social
  e do Imposto de Renda 16.076 (5.942)16.260 (5.969)
Alíquota fiscal combinada da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda 34% 34% 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do IR às
  alíquotas combinadas (5.466) 2.020 (5.528) 2.029
Ajustes
Equivalência Patrimonial 8.235 1.981 (4) 165
Juros sobre capital próprio (4.338) (3.570)
Créditos tributários não ativados e outros 453 (431) (1.593) (3.074)
Tributos no resultado
Corrente (1.116) (7.129) (1.377)
Diferido 4 497

(1.116) (7.125) (880)
34. Lucro / Prejuízo Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é
feito através da divisão do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos deten-
tores de ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis 
durante o exercício.  Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração no 
total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por isso, 
o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando o total de 
ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. No caso da WLM, 
o lucro/prejuízo diluído por ação é igual ao lucro/prejuízo básico por ação, pois a
Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar 
em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em R$, demonstra o cálculo 
do lucro / (prejuízo) por ação com base no Prejuízo líquido apurado em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017: 

Controladora e Consolidado
2018 2017

Lucro básico por ação

Ordinárias 
Nominati-

vas

Preferen-
ciais Nomi-

nativas Total
Ordinárias 

Nominativas

Preferen-
ciais Nomi-

nativas Total
Ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Total de ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Operações continuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 7.405.785,50 8.868.166,28 16.273.951,78 (2.704.103,86) (3.238.068,76) (5.942.172,62)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 0,45 0,45 (0,16) (0,16)
Operações descontinuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) (90.173,36) (107.979,42) (198.152,78) (333.432,60) (399.273,75) (732.706,35)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 0,01 0,01 (0,01) (0,02)

35. Compromissos: A Companhia, através de sua controlada Fartura, tem con-
tratos de venda para entrega futura com alguns clientes, conforme demonstrado 
a seguir:

Consolidado

Produto
Data da 
entrega

Quanti-
dade

Con- 
tratos Unidade Preço

Safra 18/19
Soja fev/19 20.000 1 sacas 71,00
Soja abr/19 20.000 1 sacas 72,50

Análise do Ganho e Perda

Produto
Quanti-

dade
Preço 

contrato (1)
Preço em 

31/12/2018 (2)
Perda 
(1 – 2) Perda

Safra 18/19
Soja 20.000 71,00 76,56 (5,56) (111)
Soja 20.000 72,50 76,56 (4,06) (81)

Perda (192)
36. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento
de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada, principalmente, pelo
recebimento de juros sobre capital próprio e distribuição de lucros de suas con-
troladas que têm atividades operacionais voltadas ao segmento agropecuário e
automotivo, este último com maior representatividade na receita consolidada.
No segmento automotivo, a atuação é basicamente na revenda de caminhões,
ônibus e peças da marca Scania e na prestação de serviços e de assistência
técnica; enquanto que no segmento agropecuário, a atuação é na produção e
comercialização de commodities agrícolas tais como soja, milho e café, além de
cria, recria e engorda de gado bovino. Desta forma, o desempenho financeiro das
controladas, e consequentemente da Companhia, está diretamente exposta a (i) 
atividade econômica do país, a qual determina uma maior ou menor demanda
por caminhões, ônibus, peças e serviços correlatos, (ii) variações das taxas de
juros internas no Brasil, onde menores taxas podem trazer maiores incentivos
para financiamento e impactar na demanda por bens de consumo, (iii) condições
climáticas que geram impacto direto na produtividade das atividades agrícolas e 
(iv) volatilidade do preço internacional da commodity e da taxa de câmbio (preço
da commodity atrelada ao dólar, enquanto que a venda interna ocorre em reais). 

Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a receber de 
clientes e de contas a pagar a fornecedores são equivalentes aos seus valores 
contábeis. Os valores justos de outros ativos e passivos de longo prazo não 
diferem significativamente de seus valores contábeis. Risco de preço: No que 
tange as atividades do segmento agropecuário, embora a receita represente 
uma parte pequena do faturamento da Companhia, existe um potencial risco de 
variação de preço nas commodities agrícolas influenciadas por condições de 
mercado, as quais muitas vezes independem da gestão direta da Administração. 
Na medida em que haja uma perspectiva de crescimento na atuação neste 
segmento, a Administração avaliará outras estratégias com vista a obter maior 
proteção contra a variação dos preços das commodities. Risco de crédito: A 
Companhia está sujeita ao risco de crédito, relacionado as contrapartes de suas 
aplicações e às contas a receber de clientes de suas controladas operacionais. A 
política financeira da Companhia mitiga seu risco associado as suas aplicações 
financeiras, alocando-as em fundos de investimentos conservadores e de alta 
liquidez geridos por instituições financeiras de primeira linha. As operações de 
vendas das controladas que atuam no segmento agropecuário é concentrada 
em poucos clientes. Embora possa existir um risco por conta da concentração, 
parcela substancial das vendas é realizada para clientes altamente qualificados 
e com perfil de crédito de primeira linha. Por sua vez, no segmento automotivo, 
há uma grande diversificação de clientes. O risco de crédito é administrado por 
normas internas específicas de análise e aprovação do crédito de clientes, esta-
belecendo limites de exposição por cliente e garantias acessórias necessárias. 
Historicamente, a Companhia e suas controladas não registram perdas signifi-
cativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil dos ativos financeiros 
representa a exposição máxima do crédito.  A exposição máxima do crédito na 
data das demonstrações financeiras é a seguinte:

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 905 188 19.102 9.388
Aplicações financeiras 1.044 23 19.956 29.827
Contas a receber de clientes 54.965 41.225
Total 1.949 211 94.023 80.440
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSO-
LIDADAS: Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos 
S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira, individual e consolidada, da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. em 31 de de-
zembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards – IFRS”), emitidas pelo “International Ac-
counting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos
independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos
de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento da receita do segmento automo-
tivo: Conforme descrito na nota explicativa nº 28 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a receita da
Companhia decorre substancialmente da venda de veículos e serviços do setor automotivo, com abrangência nacional. Esse 
assunto foi considerado como significativo para a nossa auditoria em função do volume e da especificidade das transações,
dos processos que suportam o montante de seu reconhecimento e dos respectivos controles internos. Nossos procedimentos 
de auditoria sobre o reconhecimento de receita incluíram, dentre outros: (a) avaliação do desenho e da implementação das
atividades de controles internos da Companhia relacionados aos processos da Administração para mensurar e registrar o
montante da receita; (b) testes das transações de venda, por amostragem, considerando suas especificidades e registro
contábil; (c) confirmação do registro das receitas na competência contábil; (d) realização de testes de recebimento subse-
quente de faturas, por amostragem; e (d) avaliação se as divulgações efetuadas pela Administração estão apropriadas. Como 
resultado dos procedimentos de auditoria descritos anteriormente, concluímos que o processamento, o registro e o reconhe-
cimento da receita realizados pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão adequados no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Provisão para riscos e passivos contingentes: Conforme divulgado na nota 
explicativa nº 25 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e suas controladas são parte em
processos judiciais relacionados a discussões tributárias, trabalhistas, cíveis e ambientais, os quais envolvem montantes re-
presentativos. Na determinação dos montantes a serem contabilizados para fazer frente a esses riscos, bem como dos
montantes de riscos possíveis divulgados nas demonstrações financeiras, a Administração aplica seu julgamento que requer
a utilização de conhecimento técnico e histórico da Companhia, análise de jurisprudências e análise individualizada dos pro-
cessos. Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento do risco de auditoria relativo à provisão para riscos e pas-
sivos contingentes incluíram, dentre outros: levantamento das rotinas de controles internos; envio de confirmação indepen-
dente para os advogados responsáveis pelos processos e/ou questionamentos em curso; verificação da consistência das
informações existentes no relatório de inventário de processos e de riscos da Companhia com as respostas dos advogados; 
discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de
perda dos processos representativos; teste da totalização dos processos e/ou questionamentos que compõem a provisão
para riscos; e revisão das informações incluídas na divulgação dos passivos contingentes nas notas explicativas às demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Com base nos procedimentos de auditoria descritos anteriormente, conside-
ramos que a mensuração da provisão para riscos realizada pela Companhia e por suas controladas, assim como as respec-
tivas divulgações, está adequada no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos:
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresen-
tadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essas demonstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 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 consisten-
tes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião

sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 
individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a esse respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de rela-
tório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administra-
ção pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 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 de-
monstrações 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: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais 
se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela su-
pervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações 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 relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as res-
pectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente 
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Antonio Carlos Brandão de Sousa
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ Contador - CRC nº 1 RJ 065976/O-4

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA: Para os fins do disposto no § 1º, V e VI, do 
artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de 07/12/2009, os Diretores da WLM Par-
ticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., abaixo assinados, no 
desempenho de suas funções legais e estatutárias, após exame das Demons-
trações Financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo 
em 31/12/2018, bem como do relatório de revisão dos Auditores Independentes 
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram que: (i) reviram, 
discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas 
referentes ao exercício findo em 31/12/2018, e, (ii) reviram, discutiram e con-
cordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 26/03/2019,
sobre as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao
exercício findo em 31/12/2018. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Eugenio
Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Alvaro Véras do Carmo - Diretor
de Relações com Investidores. Leandro Cardoso Massa - Diretor.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. abaixo assinados, presentes em sua maioria, ausente justificadamente o Conselheiro Nelson Higino da Silva, no exercício de suas atribuições e 
responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 142,V, da Lei das Sociedades por Ações, em reunião realizada nesta data, analisaram e opinaram favo-
ravelmente pela aprovação das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Companhia, que compreendem o relatório da administração, balanço 
patrimonial do exercício social findo em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, acompanhadas do relatório dos 
Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 26/03/2019, julgando-os em condições de sua aprovação por parte dos 
Senhores Acionistas. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Conselheiro Presidente. Felipe Lemos 
de Moraes - Conselheiro Vice-Presidente. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga - Conselheiro. Élvio Lupo Junior - Conselheiro.
PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os membros do Conselho Fiscal da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. abaixo assinados, 
no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 163, II, III e VIII, da Lei das Sociedades por Ações, em reunião do 
Conselho Fiscal desta data, analisaram e opinaram favoravelmente pela aprovação das Demonstrações Financeiras tomadas em seu conjunto, com respecti-
vas Notas Explicativas, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referente ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018, datado de 26/03/2019, Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira - Conselheiro Fiscal 
Efetivo. Vitor Rogério da Costa - Conselheiro Fiscal Efetivo. Massao Fábio Oya - Conselheiro Fiscal Efetivo.

Risco de liquidez: Um dos grandes objetivos da Administração é a preservação 
de caixa da Companhia. Em cada empresa controlada existe um monitoramento 
constante da previsão dos fluxos de caixa presentes e futuros de forma a assegurar 
a saúde financeira e atender às necessidades operacionais. Com relação a aplica-
ção de seus recursos em ativos financeiros, o critério de liquidez é uma das regras 
observadas pela Administração.  A Companhia acompanha o risco de escassez de 
recursos, administrando seu capital através de planejamento e monitoramento de 
seus recursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obriga-
ções. Hierarquia do Valor Justo: A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros 
registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis 
foram assim definidos: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas 
no nível 1 que são observáveis para o ativo e passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, 
que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Em função das controladas do setor agropecuário terem ativos biológicos, que são 
avaliados a valor justo através de dados publicamente observáveis, a classificação da 
hierarquia de valor justo é de nível 2. A movimentação e respectivos ganhos e perdas 
no resultado do exercício, assim como as principais premissas utilizadas, estão divul-
gadas nas notas 12. Gestão do Capital Social: O objetivo principal da Administração 
de capital é assegurar a continuidade dos negócios da Companhia, mantendo uma 
política de baixo nível de alavancagem, protegendo, desta forma, seu capital de osci-
lações da política econômica. b) Instrumentos financeiros: A Companhia possui os 
instrumentos financeiros classificados em: Ativos e passivos financeiros mensu-
rados ao custo amortizado: Os instrumentos financeiros incluídos nesse grupo são 
saldos provenientes de transações comuns como as contas a receber, fornecedores, 
contas e impostos a pagar e aplicações financeiras mantidas pela Companhia. Todos 
estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, quando aplicável, de 
encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas é 
reconhecida ao resultado. c) Análise de sensibilidade: De acordo com o CPC 40, a 
Companhia e suas controladas realizam análise de sensibilidade dos principais riscos 
aos quais os instrumentos financeiros estão expostos, como segue:

Descrição

Expo-
sição 
2018 Risco Impacto

Cená-
rio I 

Prová-
vel**

Cená-
rio II 

Possí-
vel

Cená- 
rio III 

Re-
moto

Controladora
Aplicações Financeiras 1.044 Baixa de CDI* Resultado (67) (84) (100)
Consolidado
Aplicações Financeiras 19.956 Baixa de CDI* Resultado (1.277) (1.596) (1.916)
*As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investimento e CDB’s.
Os fundos são classificados como renda fixa e referenciados DI, os quais investem
preponderantemente em ativos pós-fixados ao CDI e apresentam liquidez diária
para resgate. Outra pequena parcela corresponde a CDB’s com liquidez diária, que
também são indexados a taxa CDI. ** Considera o CDI de 18/02/2019, 6,4% ao ano, 
cotação das estimativas apresentadas pela recente pesquisa do Bacen.
Risco de juros: Embora a Companhia e suas controladas não mantenham expo-
sições a dívidas financeiras com juros pós fixados e/ou a instrumentos de hedge/
derivativos no mercado, a Administração entende que existe uma exposição ao
risco de taxa de juros, principalmente pelo fato de que grande parte das compras
de veículos ocorre na forma de financiamentos por parte dos clientes. Se taxas de
juros ficam mais altas, o custo do financiamento encarece e, consequentemente,
a demanda por aquisições de novos veículos tende a ser menor. A Companhia
não possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros são préfixados.
Risco de câmbio: A Companhia não mantém aplicações financeiras atreladas ao
risco cambial, mantendo uma política conservadora na aplicação de seus recursos 
visando pouca volatilidade, liquidez de curto prazo e rentabilidade atrelada ao CDI.  
Embora as empresas controladas não apresentem instrumentos financeiros com
exposição a moedas internacionais, eventuais alterações no câmbio podem afetar
as condições no mercado que elas atuam, principalmente no que tange a formação 
dos custos de produtos para venda, podendo, assim, influenciar no desempenho
operacional e financeiro. A Administração está constantemente monitorando as
variáveis de mercado e avaliando as vantagens e desvantagens de contratação de 
seguros, de forma a reduzir o risco cambial. 37. Cobertura de Seguros: A WLM

e empresas controladas possuem seguros com coberturas básicas e adicionais 
para veículos, instalações, equipamentos, produtos e responsabilidade civil, cuja 
importância segurada em 31 de dezembro de 2018 totaliza, aproximadamente, R$ 
144.072 (R$ 103.315 - 2017).

Consolidado

Ramo Tipo de cobertura
Valor 

segurado

Compreensivo
empresarial
(Multirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos elé-
tricos - riscos comerciais; responsabilidade civil 
operações; responsabilidade civil empregador; 
roubo ou furto qualificado de bens; roubo ou 
furto de valores em trânsito; roubo ou furto de 
valores no interior do estabelecimento; ven-
daval até fumaça; danos morais decorrentes 
de responsabilidade civil empregador; danos 
morais decorrentes de responsabilidade civil 
operações. R$   76.912 

RC Administradores
e Diretores (D&O)

Atos de gestão dos Administradores e danos 
ambientais R$   30.000 

Automóvel /
RCF / APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade 
civil facultativa e acidentes pessoais de pas-
sageiros. R$   37.160 

R$ 144.072 
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do es-
copo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos Auditores 
Independentes da Companhia. 38. Informações Adicionais aos Fluxos de 
Caixa: Em 2018, as movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos 
de caixa consolidado da Companhia, são como seguem:

Consolidado
Descrição 2018 2017
Prescrição de dividendos 1.095 477
Total 1.095 477

EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA - Diretor-Presidente.       ALVARO VÉRAS DO CARMO - Diretor de Relações com Investidores.       LEANDRO CARDOSO MASSA - Diretor 
NARGILLA NAIRA RODRIGUES DA COSTA - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0

Cibernética: 77% das organizações não possuem segurança
A IBM anunciou nesta 

terça-feira os resultados de 
um estudo global que ex-
plora a prontidão das orga-
nizações quando se trata de 
resistir e se recuperar de um 
ataque cibernético. O estu-
do, conduzido pelo Instituto 
Ponemon e encomendado 
pela área de Segurança da 
IBM, descobriu que a gran-
de maioria das organizações 
pesquisadas ainda está des-
preparada para responder 
adequadamente aos inciden-
tes de segurança cibernética, 
com 77% dos entrevistados 
indicando que não possuem 
um plano de resposta a inci-
dentes de segurança ciber-
nética aplicado consistente-
mente em toda a empresa.

Enquanto estudos mostram 
que empresas que respondem 
de maneira rápida e eficiente 
para conter um ataque ciber-
nético em 30 dias economi-
zam mais de US$ 1 milhão 
no custo total de uma violação 
de dados, déficits no planeja-
mento adequado de resposta a 
incidentes de segurança per-
maneceram consistentes nos 
últimos quatro anos do estudo. 
Considerando as organizações 
pesquisadas que têm um pla-
no em funcionamento, mais 
da metade (54%) não realiza 
testes regularmente, o que 
pode deixá-las menos prepa-
radas para gerenciar com efi-
cácia os processos complexos 

e a coordenação que devem 
ocorrer após um ataque.

A dificuldade que as equi-
pes de segurança enfrentam 
na implementação de um 
plano de resposta a inciden-
tes também afetou a confor-
midade das empresas com o 
GDPR, Regulamento Geral 
de Proteção de Dados. Qua-
se metade dos entrevistados 
(46%) diz que suas organi-
zações ainda não realizaram 
o cumprimento integral do 
GDPR, mesmo após aproxi-
madamente um ano da apro-
vação da legislação.

“Não ter um plano em vi-
gor é algo muito arriscado ao 
responder a um incidente de 
segurança cibernética. Esses 
planos precisam ser subme-
tidos a testes regularmente e 
do suporte total do conselho 
administrativo para inves-
tir nas pessoas, processos e 
tecnologias necessárias para 
sustentar esse programa”, 
disse João Rocha, líder de 
Segurança da IBM Brasil. 
“Quando o planejamento 
adequado é combinado com 
investimentos em automa-
ção, observamos que empre-
sas conseguem economizar 
milhões de dólares durante 
uma falha de segurança.”

Outros resultados

Automação ainda está no 
início - menos de um quar-

to dos entrevistados afirmou 
que sua organização usa sig-
nificativamente tecnologias 
de automação, como geren-
ciamento e autenticação de 
identidades, plataformas de 
resposta a incidentes, e fer-
ramentas de gerenciamento 
de eventos e informações 
de segurança (Siem) em seu 
processo de resposta.

Falta de profissionais na 
área - apenas 30% dos en-
trevistados relataram que 
sua equipe de segurança é 
suficiente para alcançar um 
alto nível de resiliência ci-
bernética.

Privacidade e Segurança 
combinadas - 62% dos en-
trevistados indicaram que 
o alinhamento das funções 
de privacidade e segurança 
é essencial ou muito impor-
tante para alcançar a resili-
ência em suas organizações.

Pela primeira vez, o estu-
do deste ano mediu o impac-
to da automação na resiliên-
cia cibernética. No contexto 
desta pesquisa, a automação 
refere-se à ativação de tec-
nologias de segurança que 
aumentam ou substituem 
a intervenção humana na 
identificação e contenção de 
ataques ou violações. Essas 
tecnologias dependem de in-
teligência artificial, machine 
learning, analytics e orques-
tração.

Quando perguntados se 

sua organização utiliza a 
automação, apenas 23% 
dos entrevistados disseram 
que eram usuários signifi-
cativos, enquanto 77% re-
lataram que só usam a auto-
mação de forma moderada, 
insignificante ou não utili-
zam. Organizações com o 
uso extensivo da automa-
ção avaliam sua capacidade 
de prevenir (69% vs. 53%), 
detectar (76% vs. 53%), 
responder (68% vs. 53%) 
e conter (74% vs. 49%) um 
ataque cibernético como 
superiores em comparação 
à amostra geral dos entre-
vistados.

De acordo com o estu-
do da IBM, Cost of a Data 
Breach de 2018, o uso da 
automação é uma oportu-
nidade para fortalecer a re-
siliência, pois organizações 
que implementam este tipo 
de tecnologia economizam 
US$ 1,55 milhão no custo 
total de uma violação de 
dados, em contraste com as 
que não utilizam a automa-
ção e obtêm um custo total 
muito maior.

Falta de profissionais

O déficit de competên-
cias em cibersegurança 
aparenta estar prejudicando 
ainda mais a resiliência ci-
bernética, já que as organi-
zações relataram que a fal-

ta de profissionais afetou 
o gerenciamento adequado 
de recursos e necessidades. 
Os participantes da pesqui-
sa afirmaram que não têm 
o número necessário de 
profissionais para manter e 
testar adequadamente seus 
planos de resposta a inci-
dentes e que estão com 10 
a 20 vagas abertas em equi-
pes de segurança ciberné-
tica. De fato, apenas 30% 
dos entrevistados relataram 
que a equipe de segurança 
é suficiente para alcançar 
um alto nível de resiliên-
cia cibernética. Além dis-
so, 75% dos entrevistados 
classificam sua dificuldade 
em contratar e reter pessoal 
especializado.

Adicionalmente, quase 
metade dos entrevistados 
(48%) admitiu que sua or-
ganização implementa mui-
tas ferramentas de seguran-
ça distintas, aumentando a 
complexidade operacional e 
reduzindo a visibilidade na 
postura geral de segurança.

Privacidade

As organizações estão fi-
nalmente reconhecendo que 
a colaboração entre privaci-
dade e cibersegurança pode 
aprimorar seus resultados, 
com 62% indicando que o 
alinhamento entre estas equi-
pes é essencial para alcançar 

a resiliência. A maioria dos 
entrevistados acredita que a 
função de privacidade está 
se tornando cada vez mais 
importante, especialmente 
com o surgimento de novas 
regulamentações, como a 
LGPD no Brasil, a GDPR na 
Europa e o California Con-
sumer Privacy Act nos EUA, 
e priorizando a proteção de 
dados ao tomar decisões de 
compra de TI.

Quando perguntados so-
bre qual era o principal fator 
para justificar os gastos com 
cibersegurança, 56% dos en-
trevistados disseram perda 
ou roubo de informações. 
Isso é especialmente verda-
de, já que os consumidores 
estão exigindo que as em-
presas façam mais para pro-
teger ativamente seus dados. 
De acordo com uma pesqui-
sa recente da IBM, 78% dos 
entrevistados dizem que a 
capacidade de uma empresa 
manter seus dados privados 
é extremamente importante, 
e apenas 20% confiam com-
pletamente nas organizações 
com as quais eles interagem 
para manter a privacidade de 
seus dados.

Além disso, 73% dos 
entrevistados também rela-
taram que têm um líder de 
privacidade (Chief Privacy 
Officer), comprovando que 
o tema se tornou prioridade 
nas organizações.
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 2018
Aos Acionistas. A Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia” ou 
“ESBR”), atendendo aos compromissos societários e às boas práticas 
de governança e transparência, apresenta o Relatório Anual da Admi-
nistração, o qual acompanha as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em 
consonância com a legislação societária brasileira, com o Manual de Con-
tabilidade do Setor Elétrico e com as orientações emanadas pelo Comi-
tê de Procedimentos Contábeis do IBRACON, devidamente auditadas e 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, indispensáveis 
para divulgar o desempenho da Companhia para a sociedade, investido-
res, financiadores, clientes e parceiros. A documentação que suporta as 
contas ora apresentadas encontra-se acessível aos senhores acionistas, 
estando a Diretoria Executiva da Companhia à disposição para prestar os 
esclarecimentos adicionais que eventualmente se tornem necessários. A 
Companhia e a Usina Hidrelétrica Jirau. A Companhia é responsável 
pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada pela 
Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau) na forma de Produtor Independente 
de Energia, concessionário de uso do bem público. A concessão, pelo 
prazo de 35 anos, foi obtida em agosto de 2008, quando a Companhia 
assinou o Contrato de Concessão após vencer o leilão organizado pela 
ANEEL, ao oferecer a menor proposta de preço para venda da energia 
elétrica gerada pela usina e destinada aos consumidores cativos atendi-
dos pelas concessionárias distribuidoras (Ambiente de Contratação Regu-
lada - ACR), através do Sistema Interligado Nacional – SIN, contribuindo 
significativamente com a modicidade tarifária para esses consumidores. A 
UHE Jirau foi construída com base em princípios de sustentabilidade so-
cioambiental, com a aplicação das melhores práticas de implantação de 
grandes projetos, no relacionamento transparente com as comunidades, 
e no cuidado com o meio ambiente, com uma matriz de energia renovável 
e de baixo impacto ambiental na geração de energia elétrica, o que pro-
porcionou à Companhia a obtenção de todas as licenças ambientais para 
a operação, e o enquadramento da Usina pela ONU no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Recebeu investimentos da ordem de R$ 
20 bilhões e adiciona 3.750MW à capacidade instalada do sistema elétrico 
brasileiro.  A Companhia possui estrutura acionária composta pelas empre-
sas ENGIE Brasil Participações Ltda., (40%), Mizha Energia Participações 
S.A. - “Mizha”, subsidiária integral da Mitsui & Co. Ltda. (20%), Compa-
nhia Hidroelétrica do São Francisco – “CHESF” (20%) e Eletrosul Centrais 
Elétricas S.A. – “Eletrosul” (20%). Governança Corporativa e Estrutura 
Organizacional. A Companhia é administrada por um Conselho de Admi-
nistração e por uma Diretoria Executiva. Esse conselho é integrado por oito 
membros eleitos pela Assembleia Geral, todos com prazo de gestão de 
dois anos, admitida a reeleição, indicados pelos acionistas na representati-
vidade de suas participações acionárias. A Diretoria Executiva é composta 
pelo Diretor-Presidente, Diretor de Operação, Diretor Administrativo, que 
exercem suas funções em regime de tempo integral. O Conselho Fiscal, de 
caráter permanente, compõe-se de três membros efetivos e igual número 
de suplentes, indicados pelos acionistas. O Código de Ética da Companhia 
é aplicável a todo o público interno, desde a alta administração até estagiá-
rios e jovens aprendizes, estabelecendo um compromisso de conduta a ser 
seguido no âmbito da Companhia, bem como, no relacionamento dos seus 
colaboradores com órgãos de governo, concorrentes, fornecedores, pres-
tadores de serviço e demais parceiros externos. O Comitê de Ética atua de 
forma a disseminar os valores e princípios éticos através de treinamentos, 
esclarecimento de dúvidas e a apuração de denúncias de infração ética. 
Um canal de comunicação está disponibilizado, interna e externamente, 
através do website da Companhia. O ano de 2018. O ano findo em 31 de 
dezembro de 2018 foi marcado pela continuidade da crise hídrica e aflu-
ências desfavoráveis que, além de outros fatores, impactam diretamente 
a geração hidrelétrica. Assim, a redução da geração hidráulica, traduzida 
através do Generating Scaling Factor – GSF, associada a Preços de Li-
quidação de Diferenças – PLD bastante elevados resultaram em significa-
tivo impacto comercial para a UHE Jirau, comprometendo o seu equilíbrio 
econômico financeiro. Restrições operativas criadas por inflexibilidades de 
outras fontes de geração, por parâmetros de segurança da rede elétrica, 
ou ainda por restrições do sistema de transmissão contribuem para o agra-
vamento da situação. Desempenho Econômico e Financeiro. A tabela 
a seguir apresenta os principais indicadores de desempenho econômico-
-financeiro da Companhia em 2018:
Em milhares de reais 2018 2017
Receita Operacional Líquida 2.449.638 2.846.855
Prejuízo do Exercício (1.202.490) (57.214)
Com a finalidade de possibilitar a reconciliação do Prejuízo do Exercício com 
o EBITDA, apresentamos a tabela abaixo:
Em milhares de reais 2018 2017
Prejuízo do Exercício (1.202.490) (57.214)
IR e CS Diferidos (621.542) (21.216)
Resultado Financeiro 1.040.312 1.220.939
Depreciação e Amortização 816.640 797.602
EBTIDA 32.920 1.936.111
Provisão (Reversão) para Redução a Valor 
Recuperável

748.461 (225.018)

EBTIDA ajustado* 781.381 1.711.093
Margem EBITDA 1% 68%
Margem EBITDA ajustada 32% 60%
Faturamento de Energia. Além dos baixos níveis de armazenamento do Sis-
tema Interligado Nacional - SIN e das condições hidrológicas foram bastante 
desfavoráveis, a prática operativa no Brasil sempre conduziu a instruções de 
despacho considerando a grande inflexibilidade das usinas hidrelétricas, de 
forma que o Operador Nacional do Sistema (ONS) atribui às hidrelétricas o 
encargo se proporcionar o fechamento do balanço via redução de geração. 
Assim, a geração total das usinas hidrelétricas do SIN esteve reprimida du-
rante todo ano de 2018, de forma que a energia total gerada e compartilhada 
entre todas estas usinas esteve sempre abaixo do total de suas garantias 
físicas. Distintamente do ocorrido no ano de 2017, quando a Companhia se 
beneficiou de estratégia de participação no Mecanismo de Compensação de 
Sobras e Déficits - MCSD, em 2018 a Regulamentação Setorial restringiu 
a participação da ESBR em MCSD anual ou permanente e até mesmo em 
acordos bilaterais. 

Endividamento. (valores em milhares de R$)
 

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta total é representada pelos finan-
ciamentos obtidos junto ao BNDES e Consórcio de Bancos Repassadores. O 
gráfico abaixo demonstra a composição com base na participação de cada 
agente financeiro em relação ao montante do endividamento total. 

No que se refere ao Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – ICSD, durante 
o período de amortização dos financiamentos, os Contratos de Financiamen-
to preveem a necessidade de elevação do saldo da Conta Reserva do Serviço 
da Dívida – CRSD até o montante equivalente a 6 parcelas do serviço da dí-
vida, sempre que este índice for inferior a 1,2. Conforme demonstrado abaixo:

2018 2017
ICSD 0,23 1,83
ICSD ajustado 0,84 1,65
Este índice é calculado pela equação Geração de Caixa da Atividade/Serviço 
da Dívida com base nas informações expressas nas demonstrações financei-
ras auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, em base anual: Geração de Caixa da Atividade: (+) Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA.  (+) Provisão de 
Imposto de Renda e Contribuição Social.  (+) Créditos de PIS e COFINS. 
Serviço da Dívida: (+) Amortização de principal, (+) Pagamento de juros. 
A Companhia, em função do impacto do GSF, apurou índice de cobertura 
do serviço da dívida “ICSD” inferior a 1.2, quando considerado o efeito do 
impairment sobre o resultado do ano de 2018. A questão do GSF é sistêmica 
e o Governo está empenhado em resolver, no curto prazo, essa questão. O 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os Ban-
cos repassadores conhecem e entendem a questão como transitória. Em 26 
de dezembro de 2018, a Companhia obteve junto BNDES, por meio de Carta 
nº 179/2018, a anuência para dispensa do cumprimento do ICSD em 2018. O 
processo de aprovação por parte dos bancos repassadores, cujo o líder é o 
Banco do Brasil, está em andamento e segue seu rito habitual. Não obstante 
o processo de análise dos bancos ainda não estar concluído, a apuração de 
ICSD inferior a 1.2 não representa hipótese de reclassificação da dívida, mas 
a necessidade de acréscimo do saldo da conta reserva, após apuração do 
ICSD feita sobre as Demonstrações publicadas pela Companhia. Tal entendi-
mento está suportado pelo Escritório de Advogados - Ulhôa Canto Resende 
& Guerra Advogados, conforme Opinião Legal emitida em 19 de fevereiro de 
2019. Adicionalmente, a Companhia conta com o compromisso de suporte 
financeiro de seus acionistas para obtenção de recursos necessários para 
realização do depósito na conta reserva, caso o waiver venha a ser negado-
Desempenho Operacional. Projetada para manter alto desempenho de suas 
turbinas para as diferentes vazões do rio, a UHE Jirau operou normalmente 
ao longo de 2018. Em 2018, a UHE Jirau foi a usina com a quinta maior ge-
ração do país com 1.907,42 MWmédio e obteve índices de disponibilidade 
satisfatórios, alcançando 98,96% de disponibilidade acumulada e atingindo a 
marca de segunda usina com maior disponibilidade no país:

Ranking das Usinas Hidrelétricas:
USINA Índice de Disponibilidade (%)

1° Jurumirim 99,04%
2° UHE Jirau 98,96%
3° Chavantes 98,39%
4° Jaguari 97,94%
5° Pereira Passo 97,93%
6° UHE Garibaldi 97,82%
7° Capivara 97,79%
8° Castro Alves 97,74%
9° Serra do Facão 97,69%
10° UHE Samuel 97,66%

Atividades Socioambientais e Institucionais. Em 2018, foi dada continuidade 
ao desenvolvimento dos programas socioambientais da UHE Jirau e ao atendi-
mento às condicionantes da Licença de Operação (LO) nº 1097/2012.  Em relação 
ao processo de emissão da renovação da LO nº 1097/2012, requerida pela Com-
panhia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) em junho de 2016 (dentro do prazo estabelecido na Resolução 
CONAMA nº 237/1997), em abril e julho de 2018, foram realizados seminários téc-
nicos dos programas socioambientais e, em setembro de 2018, visita técnica do 
IBAMA ao empreendimento. Dentre as principais atividades realizadas em 2018, 
no âmbito dos programas socioambientais, destacam-se: i. Assinatura do Termo 
de Compromisso nº 05/2018 com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) para a aplicação dos recursos da compensação ambien-
tal da UHE Jirau nas Unidades de Conservação (UC’s) federais. ii. Conclusão e 
entrega das de escolas e postos de saúde nas Terras Indígenas (TI’s) Igarapé 
Lage, Igarapé Ribeirão e Uru Eu Wau Wau, contempladas no processo de licen-
ciamento ambiental da UHE Jirau, após aprovação dos projetos e autorização da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). iii. Início da construção de escolas, melho-
rias sanitárias domiciliares e postos de saúde na Terra Indígena (TI) Kaxarari con-
templadas no processo de licenciamento ambiental da UHE Jirau, após aprova-
ção dos projetos e autorização da FUNAI. iv. Conclusão das atividades de retirada 
de madeira na região do igarapé São Lourenço. v. Aprovação do Cronograma de 
Continuidade das Atividades do Novo Estudo de Remanso Plano de Ação para 
Continuidade da Assistência Técnica e Social. vi. Início das Negociações junto 
aos proprietários rurais interferidos pela mancha de inundação do reservatório; 
vii. Encerramento do pagamento da Verba Emergencial para os reassentados 
rurais do reassentamento rural coletivo. viii. Ações com pescadores (execução 
do Plano de Manejo do Pirarucu, contagem e despesca do pirarucu, capacitações 
para técnicos em plano de manejo de pirarucu), com garimpeiros houve a finaliza-
ção na construção de dragas de pequeno porte. ix. Monitoramento das áreas do 
reservatório através de imagens de satélite da Plataforma Planet Explorer. x. Re-
alização do Seminário “Intersetorialidade – Saúde, Educação e Assistência Social 
no atendimento às vítimas de violência sexual. xi. Apoio com a realização da Ope-
ração Sorriso. xii. Acordo com a Santo Antônio Energia (SAE) com relação aos 
Sistemas de Transposição de Peixes (STP’s) e Terras. xiii. Redução de escopo 
dos Programas Ambientais junto ao IBAMA (Limnológico, Remanejamento das 
Populações Atingidas) e redução da afetação da nova mancha de remanso (-33 
propriedades). xiv. Implantação e inauguração do Centro de Ciência e Tecnologia 
em Nova Mutum Paraná; xv. Doação de 02 ônibus para o transporte escolar de 
alunos e professores, sendo 1 para o Estado e 1 para o Município); xvi. Encer-
ramento do compromisso e inauguração do Centro de Imagens em Porto Velho. 
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Em conformidade com a Lei nº 
9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas Leis nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.465, de 28 de março de 2007,  nº 
12.111, de 09 de dezembro de 2009 e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, as con-
cessionárias de serviços públicos de geração de energia elétrica, devem aplicar, 
anualmente, um percentual mínimo de sua Receita Operacional Líquida – ROL 
em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 
Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. Compete às 
empresas definir o plano estratégico de investimento em P&D, no qual deve cons-
tar as linhas e temas de pesquisa e geri-los em consonância com os objetivos dos 
projetos a serem desenvolvidos, submetendo-os para avaliação final da ANEEL 
através do Sistema de Gestão de P&D após a conclusão dos mesmos. Em 2018, 
os valores relacionados a obrigação legal de P&D tiveram a seguinte destinação: 
• R$ 9.442 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT).  – Obrigação Legal. • R$ 4.721 para o Ministério de Minas e Energia 
(MME). – Obrigação Legal. Adicionalmente às obrigações legais foram investidos 
R$ 5.352 em projetos em andamento, propostos pela Companhia, sobre os temas 
apresentados na tabela a seguir:

Projetos Valores
Projeto Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas 
 In Situ - EMMA II

1.782

Estudo da Interação Transitória em Alta Frequência – VFTO 1.092
Dinâmica comportamental de Mansonia spp. – MANSONIA 959
Desenvolvimento Experimental de Gêmeo Digital 
  para Usinas Hidrelétricas

931

Projeto de Gestão P&D 476
Instrumentação de vigas pescadoras para monitoramento 
  de pesca de Stoplog - ROSA II

112

Total Investido 5.352
Recursos Humanos. Em dezembro de 2018, a Empresa encerrou o ano com 308 
empregados, as contratações efetuadas foram feitas em caráter de substituição 
de profissionais. A atenção e o cuidado com a capacitação e formação dos colabo-
radores são reflexos diretos dos Valores da Empresa (Ética, Trabalho em Equipe, 
Integridade, Comprometimento e Austeridade) em alinhamento com o crescimento 
sustentável do seu negócio, valorizando cada um dos integrantes de sua equipe de 
forma justa e coerente. Em 2018, foram realizadas 25.592 horas de treinamento, 
com destaque para as capacitações técnicas das equipes da Diretoria de Ope-
ração, as capacitações comportamentais como treinamento para a Formação de 
Novos Líderes (líderes recém promovidos) e atualizações como Bussiness Com-
pliance e Gestão de Carreira e Recompensa (metodologia Hay). Também foram fi-
nalizadas todas as etapas do primeiro ciclo do treinamento Team Building com 98% 
dos empregados treinados, bem como foram realizados os Treinamentos Norma-
tivos de Saúde e Segurança Ocupacional. Além disso, foi realizado o 4º Fórum de 
Líderes ESBR com a proposta de uma reflexão sobre as questões relacionadas ao 
negócio, criatividade na adversidade, protagonismo e humanização da liderança. 

Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração
Victor Frank de Paula Rosa Paranhos - Diretor Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL DE 2018 e 2017 (Valores Expressos em Milhares de Reais)

2) Indicadores Sociais Internos Valor  
(R$ MIL)

%Sobre 
 FPB

%Sobre  
RL

Valor  
(R$ MIL)

%Sobre 
 FPB

%Sobre 
 RL

Alimentação 3.414 6,08% 0,14% 3.133 4,31% 0,11%
Encargos sociais compulsórios 16.458 29,31% 0,67% 19.290 26,53% 0,68%
Previdência privada 1.565 2,79% 0,06% 1.335 1,84% 0,05%
Saúde 7.690 13,70% 0,31% 8.126 11,17% 0,29%
Capacitação e desenvolvimento profissional 421 0,75% 0,02% 964 1,33% 0,03%
Outros 814 1,45% 0,03% 797 1,10% 0,03%
Vale Transporte 67 0,12% 0,00% 67 0,09% 0,00%
Total - Indicadores Sociais Internos 30.429 54,20% 1,24% 33.711 46,36% 1,18%
3) Indicadores Social Externos Valor  

(R$ MIL)
%Sobre 

 RO
%Sobre  

RL
Valor  

(R$ MIL)
%Sobre 

 RO
%Sobre 

 RL
Educação 530 0,00 0,02% - 0,00% 0,00%
Cultura - 0,00 0,00% 38 0,00% 0,00%
Total - Indicadores Sociais Externos 530 0,00 0,02% 38 0,00% 0,00%
4) Indicadores Ambientais (Relacionados 
com a operação da empresa)

Valor  
(R$ MIL)

%Sobre 
RO

%Sobre 
RL

Valor  
(R$ MIL)

%Sobre 
 RO

%Sobre 
 RL

Em Programas e/ou projetos externos 67.062 74,46% 2,74% 49.780 4,71% 1,75%

1) Base de Cálculo
2018 2017

Valor Valor  
(R$ MIL)

Valor Valor  
(R$ MIL)

Receita Líquida (RL) 2.449.638 2.846.855
Resultado Operacional (RO) 90.065 1.057.392
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 56.146 72.723

5) Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017
Empregados no final do período 308 312
N° de Terceirizados
Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária 132 141
2o grau 169 167
1o grau 6 4
Faixa etária dos empregados
Abaixo de 30 anos 109 96
De 30 até 45 anos 160 166
Acima de 45 anos 39 50
Admissões durante o período 40 44
Mulheres que trabalham na empresa 59 62
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 3,40% 5,00%
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 16,00% 14,00%
Negros que trabalham na empresa 10 10
% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0% 0%
Portadores de deficiência física 10 10
Dependentes 532 499

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 2018 2017
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 52,89 69,94
Número total de acidentes de trabalho 0 2
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos ( x )  

pela direção
( )  

direção e gerências
 ( x )  

pela direção
( )  

direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos ( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
A previdência privada contempla ( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
A participação nos lucros ou resultados contempla ( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
( )  

pela direção
( x )  

direção e gerências
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa ( )  

não são considerados
( x )  

são sugeridos
( )  

não são considerados
( x )  

são sugeridos
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa ( )  

não se envolve
( x )  

apóia
( )  

não se envolve
( x )  

apóia
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores em milhares de reais - R$)

ATIVOS
Nota  

explicativa 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 4 95.767 34.491
Clientes 5 284.543 460.506
Almoxarifado 6 48.040 29.347
Tributos compensáveis 7 81.268 308.291
Despesas antecipadas 8 22.299 35.240
Créditos a receber 9 26.114 -
Outros ativos circulantes 10 17.269 19.646
Total dos ativos circulantes 575.300 887.521
NÃO CIRCULANTES
Realizável a longo prazo:

Depósitos vinculados 11 108.137 180.829
Despesas antecipadas 8 118.357 127.142
Tributos compensáveis 7 233.991 112.729
Tributos diferidos 12 1.020.486 398.944
Depósitos Judiciais 13 1.271 846

Imobilizado 14 19.253.553 20.827.697
Intangível 15 108.772 104.151
Total dos ativos não circulantes 20.844.567 21.752.338
TOTAL DOS ATIVOS 21.419.867 22.639.859

PASSIVOS
Nota  

explicativa 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Fornecedores 16 115.888 118.284
Financiamentos 17 402.315 366.460
Salários, encargos e provisões 9.611 17.364
Tributos a pagar 18 3.959 5.223
Contas a pagar 19 226.507 293.539
UBP a pagar 20 14.568 13.942
Provisão para custos ambientais 21 68.372 96.615
Provisão para contingências 22 1.793 2.698
Outros passivos circulantes 24 46.645 27.581
Total dos passivos circulantes 889.658 941.706
NÃO CIRCULANTES
Fornecedores 16 10.321 124.317
Financiamentos 17 10.409.556 10.696.889
Contas a pagar 19 172.373 116.702
UBP a pagar 20 123.577 119.305
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 23 843.000 498.000
Provisão para custos ambientais 21 518.322 505.094
Provisão para contingências 22 30.095 19.983
Outros passivos não circulantes 24 14.918 7.326
Total dos passivos não circulantes 12.122.162 12.087.616
TOTAL DOS PASSIVOS 13.011.820 13.029.322
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 25 10.469.710 10.469.710
Prejuízos acumulados (2.061.663) (859.173)
Total do patrimônio líquido 8.408.047 9.610.537
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVOS 21.419.867 22.639.859

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

11.063,3

Ingressos Juros Gerados Juros Pagos Principal Pago Comissões Saldo em 
31/12/2018

Saldo em 
31/12/2017

ITAU BBA: 10%
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores em milhares de reais - R$)
Nota  

explicativa 31/12/2018 31/12/2017
(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 26 2.449.638 2.846.855
CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA 27 (2.359.573) (1.789.463)
Encargos de uso da rede elétrica (885.773) (752.909)
Depreciação e amortização (809.634) (791.802)
Resultado com transações na CCEE (415.433) (35.267)
Compensação Financeira pela Utilização 
de Recursos Hídricos - CFURH (79.434) (76.831)
Custos com pessoal (37.338) (40.889)
Serviços de terceiros (30.148) (13.874)
Compra de energia bilateral (20.766) (10.686)
Seguros (17.827) (15.554)
Equipamentos (14.142) (9.613)
“Generation Scaling Factor - GSF” (13.267) (24.123)
Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica - TFSEE (9.606) (10.258)
Outros custos (26.205) (7.657)
LUCRO BRUTO 90.065 1.057.392
DESPESAS GERAIS E 
ADMINISTRATIVAS 27 (111.060) (144.761)
Pessoal (21.113) (27.218)
Administradores 30 (11.661) (19.039)
Outros gastos administrativos (78.286) (98.504)
RESULTADO FINANCEIRO 28 (1.040.312) (1.220.939)
Receitas financeiras 23.612 39.339
Despesas financeiras (1.063.924) (1.260.278)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 
OPERACIONAIS (762.725) 225.878
Provisão para perda na realização do 
imobilizado 14 (748.461) 225.018
Outras despesas operacionais 27 (46.085) (4.097)
Outras receitas operacionais 9 31.821 4.957
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE  

RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1.824.032) (82.430)
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12 621.542 25.216
Imposto de renda e contribuição social diferidos 621.542 25.216
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (1.202.490) (57.214)
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR 
LOTE DE MIL AÇÕES ORDINÁRIAS 
(EM REAIS) (114,85) (6,27)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores em milhares de reais - R$)
31/12/2018 31/12/2017

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Prejuízo do exercício (1.202.490) (57.214)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (1.202.490) (57.214)
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR LOTE DE MIL 
AÇÕES ORDINÁRIAS (EM REAIS)

(114,85) (6,27)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota  
explicativa 31/12/2018 31/12/2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (1.202.490) (57.214)
Ajustes:

Juros provisionados 17 969.205 1.031.548
Depreciação e amortização 14 e 15 816.640 797.602
Provisão para perda na realização do 
imobilizado 14 748.461 (225.018)
Atualização de custos ambientais (AVP) 28 52.047 49.849
Atualização monetária do UBP 20 19.048 17.186
Despesas antecipadas 17.827 15.889
Baixa de imobilizado e intangível 17.552 255
“Generation Scaling Factor - GSF” 27 13.267 24.123
Provisão para contingências 9.207 (511.079)
Comissões sobre empréstimos 17 2.060 4.875
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 12 (621.542) (25.216)
Resultado com transações na CCEE (179.164) (35.267)
Créditos a receber (26.114) -
Rendimentos de aplicação financeira 28 (6.912) (23.506)
Atualização monetária (8.927) (4.592)
Provisão (reversão) para créditos de 
liquidação duvidosa 5 (502) 502
Variação monetária provisão 
instrumentos financeiros (“hedge”) - (4.261)

Variação dos ativos e  
  passivos operacionais:

Clientes 5 176.465 (193.041)
Estoques (2.540) (20.615)
Despesas antecipadas 9 (9.368) (25.914)
Depósito judicial (425) 20.825
Outros ativos 2.377 (5.510)
Fornecedores (116.392) 177.658
Salários, encargos e provisões (7.753) (610)
Contas a pagar 166.294 (254.686)
Pagamento do UBP 20 (14.150) (13.697)
Pagamento de custos ambientais 21 (67.062) (49.780)
Tributos compensáveis (9.004) (65.520)
Tributos a pagar 220.590 250.382
Outros passivos 28.165 7.040

Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 986.860 882.208

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado (18.568) (12.842)
Depósitos vinculados 11 79.604 (57.424)
Aquisição de intangível 15 (10.715) (812)
Tributos compensáveis (aquisição de 
imobilizado) (98.162) (130.816)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (47.841) (201.894)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO
Adiantamentos para futuro aumento de 
capital - AFAC 23 345.000 498.000
Liberações de financiamentos 1.251 -
Pagamento de financiamentos (principal) 17 (329.614) (304.378)
Pagamento de financiamentos (juros) 17 (894.380) (913.664)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (877.743) (720.042)
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 61.276 (39.728)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 4 34.491 74.219
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 4 95.767 34.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores em milhares de reais - R$)

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

(Valores em milhares de reais - R$)
Capital  

subscrito e  
integralizado

Prejuízos 
acumulados Total

SALDOS EM 01 DE 
  JANEIRO DE 2017 9.131.710 (801.959) 8.329.751
Integralização de capital 1.338.000 - 1.338.000
Prejuízo do exercício - (57.214) (57.214)
SALDOS EM 31 DE 
  DEZEMBRO DE 2017 10.469.710 (859.173) 9.610.537
Prejuízo do exercício - (1.202.490) (1.202.490)
SALDOS EM 31 DE 
  DEZEMBRO DE 2018 10.469.710 (2.061.663) 8.408.047

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
1. Contexto Operacional. 1.1. A Companhia. A Energia Sustentável do Bra-
sil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida Almirante Barroso, 52 
- sala 2.802, constituída em 15 de julho de 2007, com filial em Porto Ve-
lho - RO, na Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em 12 de 
dezembro de 2009. A Companhia tem como objeto social a construção (já 
concluída) e exploração comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), 
em consonância com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do 
empreendimento, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e 
respectivo termo aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas principalmente pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo 
de duração da Companhia, previsto no estatuto social, será a princípio de 
trinta e cinco anos (até 13 de agosto de 2043), contados da data de assinatura 
de seu Contrato de Concessão (13 de agosto de 2008). O prazo poderá ser 
prorrogado e alterado de modo a acompanhar o prazo de vigência da conces-
são da UHE Jirau. Em setembro de 2013, teve início a operação comercial da 
primeira unidade geradora (UG) da UHE Jirau. Com a publicação do Despa-
cho nº 3.032 da ANEEL, de 22 de novembro de 2016, a UHE Jirau completou, 
formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras em operação 
comercial. No dia 16 de dezembro de 2016, ocorreu a cerimônia de inaugu-
ração da UHE Jirau, que reforça a segurança energética do país com 3.750 
MW. 1.2. Reestruturação societária. Em 29 de junho de 2018, conforme 
deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a incorporação 
da controladora ESBR Participações S.A. pela controlada Energia Sustentá-
vel do Brasil S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. 
A incorporação está inserida em uma reestruturação e simplificação da atual 
estrutura societária das Partes e possibilita o aproveitamento de sinergias e a 
redução de despesas administrativas e operacionais, a otimização de recur-
sos, a redução de obrigações societárias, publicações e auditoria externa e o 
melhor gerenciamento de fluxo de caixa. Como resultado desta incorporação, 
a ESBR Participações S.A. foi extinta de pleno direito, para todos os fins e 
efeitos legais, de maneira que a Energia Sustentável do Brasil S.A. sucederá 
a ESBR Participações S.A. em todos os seus direitos e obrigações, tudo na 
forma do artigo 227 da Lei nº 6.404/76. O patrimônio líquido da ESBR Partici-
pações S.A. foi avaliado em 30 de abril de 2018, com base no valor contábil, 
pelo montante de R$9.343.011, conforme Laudo de “Avaliação Contábil Para 
Fins de Incorporação”, emitido por empresa independente especializada, da-
tado de 30 de maio de 2018. A Companhia realizou a incorporação com base 
no balancete de 30 de junho de 2018 que apresentava o patrimônio líquido de 
R$9.299.234. O acervo líquido contábil está apresentado como segue:
ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 4
Tributos compensáveis 104
NÃO CIRCULANTES
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 498.000
Investimentos 9.299.126
TOTAL DOS ATIVOS INCORPORADOS 9.797.234
PASSIVOS
NÃO CIRCULANTES
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 498.000
TOTAL DOS PASSIVOS ASSUMIDOS 498.000
ACERVO LÍQUIDO (9.299.234)
O saldo do investimento na controladora ESBR Participações S.A. foi elimina-
do no processo de incorporação. 1.3. Continuidade operacional. A Compa-
nhia vem apurando prejuízos recorrentes – R$1.202.490 em 31 de dezembro 
de 2018 – e capital circulante líquido negativo (CCL) de R$314.358, principal-
mente devido aos reflexos dos financiamentos (nota explicativa nº 17). A 
Companhia prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o CCL ne-
gativo. As obrigações de aportes dos acionistas da Companhia vêm sendo 
cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requisitos acordados 
no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financiamento jun-
to ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e 
demais bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liqui-
dação das obrigações deste contrato, a fazer aportes na Companhia sempre 
que necessário. O Acordo dos Acionistas prevê que os acionistas concordam 
com a realização de   aumentos de capital da Companhia, no valor corres-
pondente ao montante total dos recursos que por eles deverão ser aportados 
para a implantação da UHE Jirau (já concluída) e prestação da Garantia de 
Fiel Comprimento e outros compromissos previstos no edital do leilão. 1.4. A 
energia gerada e a garantia física da UHE Jirau. A UHE Jirau está localiza-
da no Rio Madeira, município de Porto Velho, Estado de Rondônia, bem 
como a respectiva instalação de linha de transmissão de interesse restrito à 
usina. No leilão A-5/2008, o projeto básico inicial da UHE Jirau previa origi-
nalmente um total de 44 unidades geradoras na usina hidrelétrica, com po-
tência instalada de 3.300 MW, sendo a garantia física de energia (energia 
assegurada) de 1.975,3 MW médios após a entrada em operação das unida-
des de base (27ª unidade geradora). A garantia física original da Usina 
(1.975,3 MW médios) foi repartida na seguinte proporção: • 70% no Ambiente 
de Contratação Regulado - ACR, ao preço de R$71,37 por MWh, referencia-
do a maio de 2008, sendo reajustado no mês de aniversário do reajuste tari-
fário de cada distribuidora, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. Em dezembro de 2018, o preço atualizado por MWh foi de R$127,12 
(R$122,81 em dezembro de 2017). • 30% destinados à comercialização no 
Ambiente de Contratação Livre - ACL. Através da Portaria SPE/MME nº 26, 
de 1º de agosto de 2011, definiu-se em 209,3 MW médios o montante total da 
garantia física de energia associado ao acréscimo de capacidade instalada 
da UHE Jirau (6 unidades geradoras totalizando 450 MW), o qual foi vendido 
no leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimen-
tos de geração, denominado Leilão A-3, de que trata a Portaria MME nº 113, 
de 1º de fevereiro de 2011. Desse modo, a UHE Jirau passou a contar com 
50 unidades geradoras, sendo a nova capacidade instalada de 3.750 MW e a 
nova garantia física, de 2.184,6 MW médios. A garantia física adicional de 
209,3 MW médios foi vendida integralmente no ACR, ao preço de R$102,00 
por MWh, referenciado a agosto de 2011 e atualizado anualmente, no mês de 
janeiro, pelo IPCA. Com isso, o preço vigente ao longo de 2018 foi de 
R$150,27 por MWh. Cabe destacar que o início efetivo da entrega de energia 
do contrato - CCEARs do Leilão A-3/2011 - ocorreu em maio de 2015. Em 10 
de novembro de 2015, foi promulgada a Portaria MME nº 337, da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Energético, que concedeu à Companhia 
uma revisão extraordinária da garantia física, em função da revisão dos valo-
res da perda hidráulica da Usina, aumentando a garantia física da UHE Jirau 
em 20,5 MW médios e fixando a garantia física total da UHE Jirau em 2.205,1 
MW médios. Do total dessa garantia física adicional de 20,5 MW médios, 18 
MW médios foram vendidos no ACR, quando a Companhia participou e se 
sagrou vencedora do Leilão A-1 de 2015, em que foram assinados CCEARs 
com 22 distribuidoras. Os contratos tiveram vigência de 1º de janeiro de 2016 
até 31 de dezembro de 2018. O preço de venda foi de R$148,00 por MWh, 
base dezembro de 2015. O preço de venda é atualizado anualmente pelo 
IPCA, tendo como referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo 
legal de doze meses contados a partir do primeiro dia de janeiro de 2016. 
Durante o exercício de 2018, o preço vigente foi de R$161,94 por MWh. Em 
26 de julho de 2017, foi publicada a portaria MME nº 222, da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético, que definiu os novos montan-
tes de garantia física da UHE Jirau, passando de 2.205,1 MW médios para 
2.212,6 MW médios, com aumento total de 7,5 MW médios, conforme condi-
ções estabelecidas na própria portaria. Em 11 de julho de 2018, foi publicada 
a portaria MME nº 155, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético, que definiu os novos montantes de garantia física da UHE Jirau, 
passando de 2.212,6 MW médios para 2.205,6 MW. Excepcionalmente, por 
tratar-se de usina estruturante, a garantia física foi obtida com a entrada em 

operação comercial da 33ª unidade geradora, marco alcançado em 31 de 
julho de 2015. 1.4.1. Concessão. No dia 12 de agosto de 2008, foi publicado 
no Diário Oficial da União - DOU a outorga pela União (poder concedente) da 
concessão uso de bem público para exploração do potencial de energia hi-
dráulica do rio Madeira, no estado de Rondônia, para a UHE Jirau. A conces-
são foi outorgada por um prazo de 35 anos, a partir da assinatura do Contra-
to de Concessão nº 002/08 - MME-UHE Jirau, que ocorreu no dia 13 de agos-
to de 2008. O referido contrato regula a exploração, pela Companhia, do po-
tencial de energia hidráulica localizado no rio Madeira, município de Porto 
Velho, estado de Rondônia, nas coordenadas 9º19’52’’ de latitude Sul e 
64°44’04’’ de longitude Oeste – UHE Jirau -, com potência instalada mínima 
de 3.300 MW, bem como das respectivas instalações de transmissão de inte-
resse restrito à usina hidrelétrica. No dia 17 de setembro de 2012, foi firmado 
o 1º Aditivo ao Contrato de Concessão da UHE Jirau, formalizando a amplia-
ção da UHE Jirau (3.750 MW). 1.4.2. Questões ambientais. O órgão am-
biental licenciador do empreendimento é o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. • Licença Prévia (LP) 
- confirma a viabilidade ambiental do empreendimento, após análise do Estu-
do de Impacto Ambiental e realização das audiências públicas na região. A 
LP nº 251/2007 foi emitida em 9 de julho de 2007. • Licenças de Instalação 
(LI) - autorizam o início das obras, após o detalhamento dos programas so-
cioambientais. Essas licenças são emitidas após a aprovação do Projeto Bá-
sico Ambiental - PBA, que apresenta os programas a serem implantados 
durante todas as fases do empreendimento, incluindo a construção, o enchi-
mento do reservatório e a operação da usina. A Companhia obteve a LI nº 
563/2008, referente à implantação do Canteiro de Obras Pioneiro, em 14 de 
novembro de 2008. No dia 3 de junho de 2009, o IBAMA emitiu a LI nº 
621/2009. • Licença de Operação (LO) - autoriza o enchimento do reservató-
rio, o início da operação da usina e a geração de energia elétrica, após a 
verificação da implantação dos programas socioambientais e do atendimento 
às condicionantes estabelecidas na LI. Em 19 de outubro de 2012, foi expe-
dida pelo IBAMA a LO nº 1.097/2012, com validade de quatro anos a contar 
da data de expedição, estabelecendo a continuidade dos programas socio-
ambientais previstos no Projeto Básico Ambiental (PBA). A 1ª retificação da 
LO foi emitida em 29 de novembro de 2012, de forma a contemplar as 50 
UGs, e a 2ª retificação foi emitida em 19 de julho de 2013, com adequações 
na condicionante 2.32, referente à compensação ambiental da UHE Jirau. A 
renovação da LO nº 1.097/2012 foi solicitada ao IBAMA em 14 de junho de 
2016, dentro do prazo estabelecido na legislação (120 dias antes do término 
de sua validade). Em 13 de setembro de 2016, a Companhia apresentou ao 
IBAMA o relatório técnico complementar, para subsidiar a emissão da reno-
vação da LO, seguindo o formato acordado com o órgão ambiental. As visto-
rias do IBAMA foram realizadas no período de 17 a 21 de outubro de 2016, 8 
e 9 de novembro de 2017 e 17 a 21 de setembro de 2018. O primeiro semi-
nário técnico dos programas socioambientais foi realizado no período de 7 a 
11 de novembro de 2016. O segundo seminário ocorreu no dia 7 de março de 
2017. O terceiro seminário para apresentação dos programas socioambien-
tais ao IBAMA foi realizado no período de 23 a 27 de abril de 2018. No dia 4 
de julho 2018, foi realizado Seminário Técnico dos Programas Socioambien-
tais, quando foram discutidas temáticas importantes, relacionadas à ictiofau-
na do rio Madeira das UHEs Santo Antônio e Jirau. Em setembro de 2018, foi 
realizada vistoria da equipe técnica do IBAMA para dar andamento as análi-
ses apresentadas pela Companhia. No dia 1º de novembro 2018, a Compa-
nhia realizou reunião com o IBAMA onde teve entendimento sobre a adequa-
ção da malha amostral do Programa de Monitoramento Limnológico. Cabe 
destacar que, a Companhia encontra-se em tratativas com o IBAMA para a 
definição da nova mancha de inundação do reservatório da UHE Jirau e de 
uma nova delimitação de Área de Preservação Permanente (APP) no seu 
entorno. Nos dias 19 de setembro de 2018, 1 e 27 de novembro de 2018 fo-
ram realizadas reuniões com a equipe técnica do IBAMA e a Companhia para 
alinhamento sobre o assunto. Vale ressaltar que, a maior parte da proposta 
encaminhada pela Companhia foi aceita pelo órgão ambiental sendo neces-
sários pequenos ajustes em algumas propriedades. No dia 18 de dezembro 
de 2018, foi protocolado no IBAMA o 12º Relatório Semestral da UHE Jirau. 
Neste documento foi apresentado, inicialmente, a situação de atendimento às 
condicionantes da referida LO e ao Ofício nº 1066/2012/DILIC/IBAMA até o 
dia 31 de outubro de 2018 e, em seguida, foi descrito o status de execução 
dos 34 (trinta e quatro) Programas Socioambientais que integram o Projeto 
Básico Ambiental (PBA) da UHE Jirau, no período de 1º de maio de 2018 a 
31 de outubro de 2018. A Companhia aguarda a emissão da renovação da 
LO pelo IBAMA. Como o pedido de renovação foi efetuado dentro do prazo, 
a LO nº 1.097/2012 permanece válida, conforme previsto na Resolução CO-
NAMA nº 237/1997: “§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma 
atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência míni-
ma de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado 
na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a mani-
festação definitiva do órgão ambiental competente”. 1.5. Termo de encerra-
mento de contratos com fornecedores. Como regra geral, no momento em 
que as obras, os serviços e/ou equipamentos contratados são finalizados e/
ou fornecidos, sem nenhuma pendência técnica e contratual, a Companhia 
emite um Termo de Quitação e Encerramento de Contrato. Nos contratos em 
que está prevista a emissão do CAF (Certificado de Aceitação Final) e/ou do 
CCOC (Certificado de Conclusão das Obras Civis), garantindo a conclusão 
das obrigações entre as partes, o Termo de Quitação e Encerramento só é 
emitido após a emissão dos referidos certificados. Até o presente momento, 
dos contratos firmados com as empresas que participaram da implantação da 
UHE Jirau e que já tiveram os fornecimentos de Equipamentos e Instalações 
e Serviços de Obras Civis concluídos, foram emitidos diversos CAFs e 
CCOCs, bem como os respectivos Termos de Quitação e Encerramento. A 
Companhia ainda mantém contrato celebrado com fornecedor de cimento, 
que possui o benefício do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvi-
mento de Infraestrutura - REIDI. A Companhia planeja solicitar a baixa deste 
benefício na Receita Federal do Brasil, logo que houver o encerramento des-
te contrato. Pelos fatos conhecidos até a presente data, a Administração ava-
lia que os referidos termos, quando assinados, não deverão trazer impactos 
materiais para a Companhia. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adota-
das no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”) e pelas normas da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL). 2.2. Base de elaboração. Essas demonstrações 
financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumen-
tos financeiros mensurados pelo seu valor justo, quando requerido nas nor-
mas. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e 
exigibilidade e são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. Essas demonstrações financeiras 
são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia, e os 
valores apresentados (textos e tabelas) estão expressos em milhares de re-
ais, exceto quando indicado de maneira diferente. 2.3. Normas e interpreta-
ções novas e revisadas. Normas e interpretações novas e revisadas que 
passaram a ser aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2018. • CPC 48 - Ins-
trumentos Financeiros (IFRS 9 – “Financial Instruments”). A Companhia ado-
tou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018, 
aproveitando a isenção que lhe permite não reapresentar informações com-
parativas de exercícios anteriores decorrentes das alterações na classifica-
ção e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo perdas de crédito 
esperadas. Eventuais diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos 
financeiros resultantes da adoção inicial do CPC 48/IFRS 9 foram reconheci-
das nos lucros (prejuízos) acumulados, quando aplicável. Classificação - ati-
vos e passivos financeiros. O CPC 48/IFRS 9 contém três principais catego-
rias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortiza-
do, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao 
valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias exis-
tentes no CPC 38/IAS 39 mantidos até o vencimento, empréstimos e recebí-
veis e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação não 
produziram impactos na contabilização dos ativos e passivos financeiros da 
Companhia, conforme demonstrado abaixo:

Classificação CPC 
38/IAS 39

Classificação 
CPC 48/IFRS 9

Saldo em 
01/01/2018

Ativos financeiros

Depósitos vinculados
Valor justo por 

meio do resultado
Valor justo por 

meio do resultado 180.829

Clientes
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado 460.506
Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Custo amortizado 242.601
Contas a pagar Custo amortizado Custo amortizado 410.241
Financiamentos Custo amortizado Custo amortizado 11.063.349
UBP a pagar Custo amortizado Custo amortizado 133.247
Redução ao valor recuperável (Provisão para perda na realização do 
imobilizado) - ativos financeiros e ativos contratuais. O CPC 48/IFRS 

9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um 
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo 
de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em ins-
trumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas 
esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito espe-
radas para a vida inteira dos ativos financeiros, ou seja, perdas de 
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência 
ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. Com base 
na avaliação da Companhia, este requerimento não gerou impac-
to na contabilização de seus ativos financeiros e contratuais. • CPC 
47 - Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15 - “Revenue from  
Contracts with Customers”). A Companhia adotou o CPC 47/IFRS 15 
usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir 
de 1º de janeiro de 2018. Como resultado, a Companhia não aplicou 
os requerimentos exigidos pela norma para o exercício comparativo 
apresentado. O princípio básico da norma consiste em que a Compa-
nhia deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens 
ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação 
à qual a Companhia espera ter direito em troca desses bens ou servi-
ços. A norma determina que a receita deve ser reconhecida de forma 
líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de de-
sempenho, penalidades ou outros itens similares são classificados pela 
norma como contraprestação variável. Receita de geração. A Compa-
nhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber 
no momento em que a energia produzida é provisionada, mediante a 
multiplicação da quantidade de energia vendida pelo preço contrata-
do, conforme cláusulas contratuais. Câmara de Comercialização de 
Energia - CCEE. A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da 
contraprestação a receber no momento em que o excedente de ener-
gia produzido é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação 
corresponde à multiplicação da quantidade de energia vendida para o 
sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD. Com base em 
sua avaliação, a Companhia adotou a aplicação da IFRS 15/CPC 47, 
porém não gerou impacto em suas demonstrações financeiras. As de-
mais normas e interpretações novas e revisadas que passaram a ser 
aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2018 não tiveram impacto rele-
vante nos montantes divulgados no exercício atual nem em exercícios 
anteriores, a saber: • IFRIC 22 - Transações em Moeda Estrangeira e 
Considerações Antecipadas. • Modificações à IFRS 1 e IAS 28 - Ciclos 
de Melhorias Anuais 2014-2016. • Modificações à IFRS 2 - Classifica-
ção e Mensuração de Transações de Pagamentos Baseados em Ações. 
• Modificações à IFRS 4 - Contratos de Seguro (aplicação da IFRS 4 
com a IFRS 9). • Modificações à IFRS 15 – Receita de Contratos com 
Clientes - Clarificações. • Modificações à IAS 40 - Transferências de 
Propriedades de Investimento. Normas e interpretações novas e revi-
sadas já emitidas, mas ainda não efetivas em 31 de dezembro de 2018. 
• IFRS 16 – Arrendamento Mercantil. (a). Os arrendamentos da Com-
panhia já são contabilizados de acordo com o IFRS 16 – Arrendamento 
Mercantil. Exceto pela sala de escritório da Companhia, localizada no 
RJ, que é alugada e será contabilizada em 2019 como um direito de uso 
no ativo em contrapartida ao passivo de arrendamento e depreciação 
do resultado. A Companhia fez uma avaliação preliminar e os efeitos 
são irrelevantes para a Companhia. • IFRS 17 - Contrato de Seguro. (b) 
• IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento do Imposto de Renda. (a) • 
Modificações às IFRS 3 e 11 e às IAS 12 e 23 - Ciclo Anual de Melhorias  
2015 – 2017. (a) • Modificações à IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 
(Pré-pagamento com Compensação Negativa). (a) • Modificações à IAS 
28 – Investimentos de Longo Prazo em Associadas e Empreendimentos 
Conjuntos. (a) Em vigor para exercícios anuais iniciados em ou após: 
(a) 1° de janeiro de 2019. (b) 1º de janeiro de 2021. O CPC ainda não 
emitiu pronunciamento equivalente para à IFRS 17 anteriormente cita-
da, mas existe expectativa de que o faça antes da data requerida de 
sua entrada em vigor. A adoção antecipada das IFRS está condiciona-
da à aprovação prévia em ato normativo do CFC. A Companhia ainda 
não concluiu a sua análise sobre os eventuais impactos dessas IFRS 
novas e revisadas, já emitidas e ainda não efetivas. 2.4. Reapresen-
tação das demonstrações financeiras referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações financeiras referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram originalmente 
aprovadas e autorizadas para divulgação pela Diretoria em 19 de feve-
reiro de 2019. Essas demonstrações financeiras estão sendo reapre-
sentadas em função da necessidade de reclassificar certas rubricas na 
demonstração de resultado, conforme demonstrado abaixo. Estas no-
vas demonstrações financeiras ora reapresentadas foram submetidas 
a nova aprovação da Diretoria em 7 de março de 2019 para sua divul-
gação. (a) A Companhia procedeu as reclassificações transferindo para 
custo de energia vendida (“Custo”) os custos com Serviços de terceiros, 
Seguros, Equipamentos e Outros gastos operacionais, no montante to-
tal de R$42.600 e para outras despesas operacionais (“Outras receitas 
(despesas) operacionais”), o valor total de R$4.097, que até o exercício 
anterior eram apresentadas como despesas gerais e administrativas 
(“DGA”), total de R$46.697. (b) A Companhia procedeu as reclassi-
ficações transferindo de outros custos montante total de R$117.365 
para os custos com Serviços de terceiros, Seguros e Equipamentos, 
outros gastos administrativos (“DGA”) e outras despesas operacionais 
(“Outras receitas (despesas) operacionais”). As reclassificações foram 
realizadas em conformidade com o pronunciamento CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudanças de Estimativas e Correções de Erros:
31 de dezembro de 2017
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31/12/2017

Ajustes / 
Reclassifi-

cação 31/12/2017
(Originalmente 

apresentado 
em 19/02/2019)

(Reapre-
sentado)

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 2.846.855 - 2.846.855

CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA (1.746.863) (42.600) (a) (1.789.463)
Encargos de uso da rede elétrica (752.909) - (752.909)
Depreciação e amortização (791.802) - (791.802)
Resultado com transações na 

CCEE (35.267) - (35.267)
Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos 
- CFURH (76.831) - (76.831)

Serviços de terceiros (13.874) (a) (13.874)
Custos com pessoal (40.889) - (40.889)
Equipamentos (9.613) (a) (9.613)
Compra de energia bilateral (10.686) - (10.686)
Seguros (15.554) (a) (15.554)
“Generation Scaling Factor - GSF” (24.123) - (24.123)
Taxa de Fiscalização dos Serviços 

de Energia Elétrica - TFSEE (10.258) - (10.258)
Outros custos (4.098) (3.559) (a) (7.657)
LUCRO BRUTO 1.099.992 42.600 (a) 1.057.392
DESPESAS GERAIS E 

ADMINISTRATIVAS (191.458) 46.697 (a) (144.761)
Pessoal (27.218) - (27.218)
Administradores (19.039) - (19.039)
Outros gastos administrativos (145.201) 46.697 (a) (98.504)
RESULTADO FINANCEIRO (1.220.939) - (1.220.939)
Receitas financeiras 39.339 - 39.339
Despesas financeiras (1.260.278) - (1.260.278)
OUTRAS RECEITAS 

(DESPESAS) OPERACIONAIS 229.975 (4.097) (a) 225.878
Provisão para perda na realização 

do imobilizado 225.018 - 225.018
Outras despesas operacionais - (4.097) (a) (4.097)
Outras receitas operacionais 4.957 - 4.957
PREJUÍZO ANTES DO 

IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (82.430) - (82.430)

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 25.216 - 25.216

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 25.216 - 25.216

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (57.214) - (57.214)
31 de dezembro de 2018

31/12/2018 31/12/2018
(Originalmente 

apresentado 
em 19/02/2019)

Reclas- 
sificação

(Reapresen-
tado)

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 2.449.638 - 2.449.638

CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA (2.414.821) 55.248 (b) (2.359.573)
Encargos de uso da rede elétrica (885.773) - (885.773)
Depreciação e amortização (809.634) - (809.634)
Resultado com transações na 

CCEE (415.433) - (415.433)
Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos 
- CFURH (79.434) - (79.434)

Custos com pessoal (37.338) - (37.338)
Serviços de terceiros - (30.148)(b) (30.148)
Compra de energia bilateral (20.766) - (20.766)
Seguros - (17.827)(b) (17.827)
Equipamentos - (14.142)(b) (14.142)
“Generation Scaling Factor - GSF” (13.267) - (13.267)
Taxa de Fiscalização dos Serviços 

de Energia Elétrica - TFSEE (9.606) - (9.606)
Outros custos (143.570) 117.365(b) (26.205)
LUCRO BRUTO 34.817 55.248 (b) 90.065
DESPESAS GERAIS E 

ADMINISTRATIVAS (101.897) (9.163)(b) (111.060)
Pessoal (21.113) - (21.113)
Administradores (11.661) - (11.661)
Outros gastos administrativos (69.123) (9.163)(b) (78.286)
RESULTADO FINANCEIRO (1.040.312) - (1.040.312)
Receitas financeiras 23.612 - 23.612
Despesas financeiras (1.063.924) - (1.063.924)
OUTRAS RECEITAS 

(DESPESAS) OPERACIONAIS (716.640) (46.085)(b) (762.725)
Provisão para perda na realização 

do imobilizado (748.461) - (748.461)
Outras despesas operacionais - (46.085)(b) (46.085)
Outras receitas operacionais 31.821 - 31.821
PREJUÍZO ANTES DO 

IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1.824.032) - (1.824.032)

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 621.542 - 621.542

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 621.542 - 621.542

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (1.202.490) - (1.202.490)
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E USO DE ESTI-
MATIVAS E JULGAMENTOS. Princípio geral. Os ativos, passivos e compro-
missos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos 
para reais pela taxa de câmbio da data do balanço. a) Caixa e equivalentes 
de caixa. São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e são compostos por caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações financeiras de curto prazo com liquidez imediata e sem risco significa-
tivo de mudança de valor de mercado. b) Depósitos vinculados. Sua finalida-
de é atender à garantia do financiamento firmado junto ao BNDES e aos de-
mais bancos repassadores, devendo ser mantidas até o final do contrato. c) 
Contas a receber. São registrados os valores a receber pelo faturamento da 
venda de energia. Registram-se inicialmente pelo valor da venda e posterior-
mente pelo custo amortizado, deduzidas da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa. d) Contas a receber de partes relacionadas. As contas a rece-
ber de partes relacionadas correspondem aos valores a receber pelo forneci-
mento de energia no curso normal das atividades da Companhia. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não tem expectativa de perda sobre 
os recebíveis de partes relacionadas. e) Almoxarifado. Os materiais de almo-
xarifado, classificados no ativo circulante, bem como aqueles destinados a 
investimentos, classificados no ativo não circulante - imobilizado, estão regis-
trados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quan-
do aplicável, e não excedem seus custos de reposição ou valores de realiza-
ção. f) Despesas antecipadas. São demonstradas pelos valores efetivamente 
contratados, deduzidos das amortizações incorridas até a data do balanço. 
Durante o prazo de construção da UHE Jirau, as amortizações de prêmios de 
seguros ligados às obras da usina foram registradas em contrapartida ao ati-
vo imobilizado. A partir de novembro de 2016, com a conclusão da UHE Jirau, 
as amortizações passaram a ser registradas em contrapartida ao resultado. g) 
Tributos compensáveis. Representam créditos fiscais de tributos pagos ante-
cipadamente sobre a aquisição de bens e serviços do ativo imobilizado, con-
tabilizados quando da ocorrência do fato gerador do crédito. Tais tributos, 
quando aplicável, são atualizados conforme sua legislação. h) Tributação. 
h.1) Tributos correntes. O imposto de renda e a contribuição social estão ba-
seados no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apre-
sentado na demonstração do resultado porque exclui receitas tributáveis ou 
despesas dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributá-
veis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de 
renda e contribuição social é calculada pela Companhia com base nas alíquo-
tas vigentes no final de cada exercício de relatório. h.2) Tributos diferidos. O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos (“tributos diferidos”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no fim de cada exercício, en-
tre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financei-
ras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributá-
vel, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os tributos diferi-
dos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tribu-
táveis, e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferen-
ças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia 
apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferen-
ças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Tributos diferidos ativos e 
passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício em que se 
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas 
alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data do balanço, ou 
quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensu-
ração dos tributos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais 
que resultam da forma pela qual a Companhia espera, na data do balanço, 
recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. h.3) Imposto 
de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício. O imposto de 
renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como 
despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relaciona-
dos com itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente 
no patrimônio líquido, caso em que os tributos correntes e diferidos também 
são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patri-
mônio líquido, respectivamente. i) Depósitos judiciais. São registrados inicial-
mente pelo montante depositado em juízo, acrescidos dos rendimentos aufe-
ridos até a data das demonstrações financeiras. Esses rendimentos são reco-
nhecidos no resultado financeiro da Companhia. j) Imobilizado e intangível. 
Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao custo de aquisi-
ção ou construção, incluindo gastos com pessoal, gastos socioambientais e 
juros de empréstimos, todos diretamente atrelados à construção da UHE Ji-
rau, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável, 
quando aplicável. Como parte do processo de adoção de novas práticas con-
tábeis emitidas pelo CPC, a Companhia registrou o UBP no ativo intangível e 
no passivo, a valor presente, na data de assinatura do contrato de concessão 
da UHE Jirau (13 de agosto de 2008). O contrato determinava que a Compa-
nhia deveria pagar, a título de UBP, do primeiro ao último ano de concessão, 
o valor anual original, na data do contrato, de R$7.873, atualizado anualmen-
te pelo IPCA. Após o registro inicial, os saldos do UBP são atualizados men-
salmente, com base na taxa que reflete o custo médio ponderado de capital 
da UHE Jirau quando da aquisição da concessão.  Com o início da operação 
comercial, começaram a ser pagas as parcelas do UBP. As parcelas mensais 
de pagamento referentes ao período de agosto de 2018 a julho de 2019 são 

de R$1.214 (R$1.162 referente ao período de agosto de 2017 a julho de 
2018). Dessa forma, não ocorre mais a capitalização dos encargos financei-
ros sobre o passivo do UBP no ativo intangível e sim a amortização do saldo 
no ativo, limitado ao prazo de concessão. A atualização ocorre apenas no 
passivo, em que também são registradas as parcelas pagas, sendo a contra-
partida dessa atualização lançada como despesa financeira. Uma vez ao ano, 
ou sempre que houver algum fato que requeira análise, a Companhia verifica 
se há indicação de que seus ativos tangíveis e intangíveis tenham sofrido al-
guma perda por redução ao valor recuperável, providenciando os ajustes con-
tábeis necessários (nota explicativa 14.e). j.1) Depreciação e amortização. A 
depreciação é calculada pelo método linear, com base nas taxas anuais esta-
belecidas pela ANEEL, as quais são revisadas periodicamente e praticadas 
pelas empresas do setor elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada 
dos bens, limitada ao prazo da concessão ou autorização das usinas, quando 
aplicável. Tomam-se por base os saldos contábeis registrados nas unidades 
de cadastro que compõem esses empreendimentos. As taxas médias anuais 
de depreciação dos ativos da Companhia estão demonstradas na nota expli-
cativa 14. Os custos de UBP são classificados no intangível e amortizados 
proporcionalmente, com base em taxas compatíveis com o período de con-
cessão. Os custos de LI são amortizados com base no percentual da quanti-
dade de máquinas que entraram em operação pelo período de concessão. A 
amortização de software é reconhecida linearmente pela taxa de 20% ao ano. 
k) Principais fontes de incerteza nas estimativas. Na elaboração das demons-
trações financeiras, é necessário que a Administração da Companhia se ba-
seie em estimativas e julgamentos para efetuar o registro de certas transa-
ções que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a di-
vulgação de informações em suas demonstrações financeiras. Para apurar 
essas estimativas e as respectivas premissas, a Administração utiliza as me-
lhores informações disponíveis na data do balanço, além da experiência de 
eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos 
a eventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Dessa for-
ma, os resultados reais podem divergir das estimativas. As demonstrações 
financeiras incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, a: (i) vida 
útil do ativo imobilizado, cuja referência é a estabelecida pela ANEEL; (ii) 
provisões para contingências; (iii) definição das taxas de desconto utilizadas 
para cálculo a valor presente de ativos e passivos; (iv) apuração da provisão 
para perda na realização do imobilizado; (v) recuperação dos tributos diferi-
dos referentes a prejuízos fiscais; (vi) estimativa dos valores relativos à provi-
são para cobrir os custos ambientais que são as medidas compensatórias 
descritas na Licença de Instalação (LI) e na Licença de Operação (LO), expe-
didas pelo IBAMA e (vii) divulgação de instrumentos financeiros. As estimati-
vas e os julgamentos contábeis são continuamente revisados. Tais revisões, 
quando é o caso, são reconhecidas no exercício em que são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. l) Encargos setoriais. Estão contabili-
zados como custos e são apurados pelo regime de competência. m) Progra-
ma de P&D. Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, 
alterada pelas Leis nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de 
março de 2004, nº 11.465, de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 9 de de-
zembro de 2009, nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, nº 13.203, de 8 de de-
zembro de 2015, e nº 13.208, de 3 de março de 2016, as empresas autoriza-
das à produção independente de energia elétrica devem aplicar, anualmente, 
um percentual mínimo de sua receita operacional líquida – ROL em projetos 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – 
P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. Ainda de acordo 
com a Lei nº 9.991, em seu artigo 4º, os investimentos em P&D devem ser 
distribuídos do seguinte modo: • 40% (quarenta por cento) dos recursos de-
vem ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (FNDCT); • 20% (vinte por cento) dos recursos devem ser recolhidos 
diretamente ao Ministério de Minas e Energia (MME); • 40% (quarenta por 
cento) dos recursos devem ser destinados à execução dos projetos de P&D 
regulados pela ANEEL. Dessa forma, a Companhia faz gestão efetiva nos 
40% que são destinados para a execução dos projetos de P&D regulados 
pela ANEEL. Com o objetivo de dar transparência e publicidade aos projetos 
realizados e colher subsídios para a elaboração de novos projetos, a Compa-
nhia informa que, em 31 de dezembro de 2018, registra um saldo na conta de 
P&D no valor de R$24.866 (R$19.247 em 31 de dezembro de 2017), compos-
to da seguinte forma:

31/12/2018 31/12/2017
Ativo projetos de P&D (nota explicativa 9) 9.957 4.604
Passivo projetos de P&D (nota explicativa 24) (34.823) (23.851)
Saldo na conta de P&D (24.866) (19.247)
n) Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH)
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) 
foi instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com modifica-
ções dadas pelas Leis 9.433/1997, 9.984/2000, 9.993/2000, 13.360/2016 e 
13.661/2018. Trata-se de um percentual que as concessionárias de geração 
hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica. A ANEEL gerencia a arrecadação e a distribuição dos re-
cursos entre os beneficiários. A CFURH é de 7% (sete por cento) sobre o va-
lor da energia elétrica produzida, a ser paga aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios onde estão localizadas instalações destinadas à produção de 
energia elétrica – ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos 
reservatórios – e a órgãos da administração direta da União. São destinados 
65% dos recursos aos Municípios atingidos pelos reservatórios das UHEs, 
enquanto que os Estados têm direito a outros 25%. A União fica com 10% 
do total. o) Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica. A Taxa 
de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica foi criada, pela Lei 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28 de 
novembro de 1997, com modificações dadas pela Lei 12.783 de 11 de janeiro 
de 2013. Tem a finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de 
Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. 
A TFSEE equivale a 0,4% do valor econômico agregado pelo concessionário, 
permissionário ou autorizado, inclusive no caso de produção independente e 
autoprodução, na exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A 
TFSEE é devida desde 1º de janeiro de 1997, sendo fixada anualmente pela 
ANEEL e paga em doze cotas mensais. p) Provisão para custos ambientais. A 
Companhia registrou a valor presente os custos com programas ambientais, 
como definido pela OCPC 05. Os registros foram realizados no ativo imobi-
lizado e sua contrapartida foi registrada no passivo. Os programas tratam 
de medidas compensatórias decorrentes da implantação que fez faz do item 
de condicionante especifica da LO (Licença de Operação) nº 1.097/2012 Li-
cença de operação da UHE Jirau no Rio Madeira para dar continuidade aos 
programas já aprovados na LI (Licença de instalação) nº 621/2009. A LI e a 
LO foram expedidas pelo IBAMA. Os valores nominais dos gastos ambientais 
futuros da Companhia foram descontados a valor presente. Os custos dos 
programas foram projetados com base em contratos praticados e orçados. 
Com o início da operação comercial, os seguintes registros contábeis são 
efetuados: Passivo - Baixa das parcelas pagas e atualização do saldo da 
provisão em contrapartida no resultado. Ativo - Amortização dos saldos, de 
acordo com o percentual de máquinas em operação e considerando o prazo 
da licença. q) Fornecedores. A rubrica registra valores a pagar, com base 
em faturas recebidas e medições de obra, ou por estimativa, na ausência 
de documentação pertinente. r) Provisão. As provisões são feitas com base 
nas melhores estimativas da Companhia, quando há uma obrigação presente 
(legal ou presumida) resultante de um evento passado. As provisões ocorrem 
quando é provável a saída de recursos econômicos para saldar a obrigação 
e quando é possível estimar de forma confiável os valores envolvidos. As 
contingências são definidas com base em avaliação e qualificação dos riscos 
de perda e são provisionadas quando há risco provável. Essa avaliação é 
amparada pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assesso-
res jurídicos, considerando-se as jurisprudências, as decisões em instâncias 
iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, bem como 
outros aspectos aplicáveis. s) Empréstimos e financiamentos. São reconheci-
dos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas captações, e posterior-
mente mensurados pelo custo amortizado, utilizando-se o método da taxa de 
juros efetiva. t) Arrendamentos mercantis. A caracterização de um contrato 
como um arrendamento mercantil está baseada na substância do contrato na 
data do início de sua execução. Trata-se de um arrendamento quando o cum-
primento do contrato depende da utilização de ativos específicos e o contrato 
transfere o direito de uso de determinados ativos, mesmo se esses ativos não 
estiverem explícitos no contrato. Arrendamentos mercantis financeiros que 
transferem à Companhia basicamente todos os riscos e benefícios relativos à 
propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento 
mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presen-
te dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são 
acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transa-
ção. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são alocados 
a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamentos mercantis 
financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo rema-
nescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo de sua 
vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a Companhia 
obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é 
depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento 
mercantil, dos dois o menor. u) Ajuste a valor presente. Os ativos e passivos 
decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, 
com base em taxas de juros de mercado na data da transação. v) Custos e 
despesas. Os registros feitos pela Companhia no exercício foram apurados 
em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. Os 
custos são compostos basicamente por: Provisão para Encargo de Uso do 
Sistema de Transmissão (EUST), encargos de uso da rede elétrica, depre-
ciação e amortização, resultados com transações na CCEE, GSF (“Genera-
tion Scaling Factor”), Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos (CFURH), custo com pessoal, Taxa de Fiscalização dos Serviços 
de Energia Elétrica (TFSEE), Compra de energia bilateral e outros custos 
operacionais. As despesas são compostas principalmente por despesas com 
pessoal, administradores, serviços de terceiros, manutenção e conservação 
de edifícios, outros gastos administrativos, outras despesas operacionais e 
despesas financeiras. w) Demonstração dos fluxos de caixa. Nas demons-
trações dos fluxos de caixa, a Companhia classifica os juros pagos como 
atividade de financiamento, por entender que eles representam custos para a 
obtenção de seus recursos financeiros.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2018 31/12/2017
Caixa e bancos 9.032 717
Aplicações em CDB 50.118 33.774
Operação compromissada 36.617 -
Total 95.767 34.491
As aplicações financeiras são realizadas com instituições bancárias de pri-
meira linha, conforme classificação de risco emitida pelas principais agências 
de risco. A operação compromissada é um título de renda fixa emitido pelo 
Banco Safra S.A, com remuneração em função da taxa CDI. Apresentou ren-
tabilidade média de 100% em 31 de dezembro de 2018 (96,4% em 31 de de-
zembro de 2017). Os investimentos em aplicados em CDB variam entre 94% 
e 98% do CDI em 31 de dezembro de 2018 (entre 94% e 99,1% do CDI em 
31 de dezembro de 2017). Os investimentos CDB em LAM possuem liquidez 

imediata, são pós-fixados e remunerados por um percentual do CDI fixado no 
momento da contratação, sendo prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e sem risco de mudança significativa de valor. Por essa 
razão, foram consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações 
financeiras. As aplicações financeiras são mantidas com a finalidade de aten-
der aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos com 
outros propósitos. 5. CLIENTES. São registradas inicialmente pelo valor de 
venda e posteriormente deduzidas da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, quando aplicável. Conforme os CCEARs, o faturamento mensal é 
realizado com base no produto da energia contratada (em MWh) e pelo preço 
de venda contratado (preço atualizado anualmente, na data de aniversário de 
cada distribuidora). O faturamento mensal é desdobrado em três vencimen-
tos, de igual valor, respeitando as seguintes datas: primeiro vencimento – dia 
15 do mês seguinte ao mês de competência; segundo vencimento – dia 25 
do mês seguinte ao mês de competência; e terceiro vencimento – dia 5 do 
segundo mês seguinte ao mês de competência.

31/12/2018 31/12/2017
Venda de energia ACR 211.470 67.174
Distribuidoras 202.957 62.408
Partes Relacionadas (nota explicativa 29.3) 8.513 4.766
Venda de energia ACL 71.883 177.544
Partes relacionadas (nota explicativa 29.2) 64.359 84.223
Contratos bilaterais 7.524 93.321
Venda de energia de teste e CCEE 2.306 217.406
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.116) (1.618)
Total 284.543 460.506
Composição por vencimento dos clientes:

31/12/2018 31/12/2017
A vencer:

Até 30 dias 139.011 207.337
30 a 60 dias 136.281 251.366

Subtotal 275.292 458.703
Vencidos:

Até 30 dias 8.148 967
30 a 60 dias 64 97
60 a 90 dias 170 10
Mais de 90 dias 1.985 2.347

Subtotal 10.367 3.421
Total 285.659 462.124
A seguir, a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:

31/12/2018 31/12/2017
Saldo inicial 1.618 1.116
Provisão - 502
Reversão (502) -
Saldo final 1.116 1.618
6. ALMOXARIFADO

31/12/2018 31/12/2017
Almoxarifado (a) 40.753 25.950
Materiais de suprimentos (b) 7.287 3.397
Total 48.040 29.347
(a) São materiais consumíveis para pronto uso: Equipamento de Proteção In-
dividual - EPI, trapo, álcool, querosene, material de limpeza e peças menores 
como parafusos, porcas. (b) Materiais ou suprimentos a serem utilizados e/ou 
aplicados como insumos para produção de energia.
7. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS
Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS 57.861 219.598
Programa de Integração Social - PIS 12.607 47.676
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.393 27.764
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL retida na fonte 4.407 13.203
Outros tributos a compensar - 50
Total 81.268 308.291
Não circulante 31/12/2018 31/12/2017
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS 167.017 102.209
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 29.309 -
Programa de Integração Social - PIS 27.803 10.520
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL retida na fonte 9.862 -
Total 233.991 112.729
Os saldos do PIS e da COFINS a compensar são compostos pela aquisição 
de serviços (principalmente construção civil), máquinas e equipamentos para 
o ativo imobilizado, compra de energia e pagamento das tarifas de transmis-
são (EUST). Com a usina em operação, houve um aumento do faturamento, 
e este crédito fiscal passou a ser compensado com o passivo do PIS e da 
COFINS, em conformidade com a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribui-
ções da Receita Federal do Brasil. O saldo do IRRF é composto pela retenção 
sobre aplicação financeira e sobre o faturamento da venda de energia e a 
CSLL retida na fonte sobre o faturamento da venda de energia para estatais. 
A seguir, a movimentação de tributos compensáveis ocorrida no período:

31/12/2017

Adição 
de crédi-
tos gera-

dos

Trans-
ferência 

curto 
prazo

Compen-
sações

Atuali-
zação 
a juros 
Selic 31/12/2018

Circulante
COFINS 219.598 - 13.207 (174.944) - 57.861
PIS 47.676 - 2.864 (37.933) - 12.607
IRRF 27.764 - (22.140) - 769 6.393
CSLL retida na 
fonte 13.203 - (3.921) (5.292) 417 4.407
ISSQN 50 - - (50) - -
Total 308.291 - (9.990) (218.219) 1.186 81.268
Não circulante
COFINS 102.209 78.015 (13.207) - - 167.017
IRRF - 6.394 22.140 - 775 29.309
PIS 10.520 20.147 (2.864) - - 27.803
CSLL retida na 
fonte - 5.595 3.921 - 346 9.862
Total 112.729 110.151 9.990 - 1.121 233.991
8. DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros

Risco
Saldo em 

31/12/2017
Adi-

ções

Valor  
apro-

priado
Saldo em  

31/12/2018
Repactuação “Generation Scaling 

Factor – GSF” - prêmio de risco 
hidrológico 150.457 - (13.267) 137.190

Seguro garantia 10.348 3.639 (11.753) 2.234
Operacional (nota explicativa nº 34) 1.487 5.318 (5.654) 1.151
Responsabilidade civil geral (nota 

explicativa nº 34) 44 194 (196) 42
Veículos 46 90 (107) 29
Meio ambiente - 2 (1) 1
Outras despesas antecipadas - 125 (116) 9
Subtotal 162.382 9.368 (31.094) 140.656
Circulante 35.240 22.299
Não circulante 127.142 118.357
Total 162.382 140.656
9. CRÉDITOS A RECEBER

31/12/2018
Precatório a receber 37.047
Atualização monetária 259
Provisão para ajuste ao valor de realização (11.192)
Total 26.114
Recentemente a Companhia conseguiu com êxito a inclusão do Precatório nº 
164773-21.2018.4.01.9198, de R$37.047, na previsão orçamentária da União 
Federal, para pagamento até o final do exercício de 2019. O valor decorre do 
processo nº 0005245-05.2015.4.01.3200, relativo à ação ajuizada pela Com-
panhia, em 8 de abril de 2015, objetivando o reconhecimento da inexistência 
de relação jurídico-tributária que obrigasse a Companhia ao recolhimento da 
Taxa de Serviços Administrativos - TSA em favor da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, exigida, na forma da Lei nº 9.960/2000, 
bem como do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a 
este título, devidamente atualizados. Após o trânsito em julgado do acordão 
do julgamento realizado no dia 9 de agosto de 2016, a Companhia viu reco-
nhecido em última instância seu direito de não mais pagar a referida taxa e, 
ainda, receber a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de 
TSA nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (a partir de 
31 de março de 2010). Em decorrência dos novos fatos apresentados na Lei 
de Orçamento Anual - LOA de 2019 - precatórios, emitida pela Câmara dos 
Deputados, no dia 10 de setembro de 2018, considerando que o mérito da 
questão já teve decisão final e não cabe mais recurso (trânsito em julgado), 
o precatório foi contabilizado pela Companhia, como precatórios a receber 
em contrapartida no resultado no grupo de outras receitas operacionais, em 
31 de dezembro de 2018. O precatório a receber está sendo atualizado pelo 
IPCA-E, de acordo com a Resolução nº CJF-RES-2017/00458 do Conselho 
Nacional de Justiça. A Companhia mensurou e classificou o precatório a re-
ceber ao valor justo por meio do resultado, em consonância com o CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros. Foi contabilizado uma provisão para ajuste ao valor 
de realização de R$11.192 em outras receitas operacionais, cujo valor total 
da rubrica é de R$31.821, considerando um deságio de 30% sobre o valor 
total do precatório, com base em pedidos de compra recebidos de terceiros, 
uma vez que, tais valores são os valores negociados no mercado.
10. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

31/12/2018 31/12/2017
Projetos de P&D 9.957 4.604
Créditos a receber 4.013 -
Adiantamentos a fornecedores 1.524 10.652
Partes relacionadas (nota explicativa nº 29.2) 1.273 2.023
Antecipação de salários - férias 495 219
Alienações de bens e direitos 7 1.088
Outros - 1.060
Total 17.269 19.646
11. DEPÓSITOS VINCULADOS

31/12/2018 31/12/2017
Letra Financeira do Tesouro - LFT (*) 108.137 117.686
Aplicações em CDB - 56.140
Aplicações em Letra de Arrendamento Mercantil - 7.003
Total 108.137 180.829
(*) Os depósitos vinculados são mantidos para garantir o financiamento firma-
do com o BNDES e com os demais bancos repassadores (nota explicativa nº 
17) e se referem à conta reserva do serviço da dívida e da conta seguradora. 
Os investimentos são aplicados em títulos públicos federais - Letras Finan-
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ceiras do Tesouro - LFT, com rentabilidade de 100,52% da taxa Selic diária 
em média em 31 de dezembro de 2018 (99,1% em 31 de dezembro de 2017). 
12. TRIBUTOS DIFERIDOS
a) Composição dos tributos diferidos da Companhia
Natureza 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo fiscal (i) 3.974.946 2.947.405
Diferido - despesas pré-operacionais (ii) - 21.464
Diferenças temporárias tributáveis (iii) (1.775.963) (1.815.191)
Diferenças temporárias dedutíveis (iv) 802.445 19.687
Total 3.001.428 1.173.365
Alíquota combinada do imposto de renda e da 

contribuição social 34% 34%
Total 1.020.486 398.944
(i) A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal, 
com base na projeção de lucro tributável, no período de 2022 a 2034.
Abaixo é demonstrada a expectativa de realização do imposto de renda e da 
contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal registrado:

Base dos impostos diferidos
2022 45.507
2023 136.501
2024 186.156
2025 219.646
2026 254.561
2027 297.536
2028 343.961
2029 390.098
2030 438.934
2031 490.103
2032 550.292
2033 607.499
2034 14.152
Total 3.974.946
A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal, 
com base na projeção de lucro tributável ao longo da operação da usina, e 
até o exercício de 2022 não há expectativa de geração de lucro tributável. 
Entretanto, a projeção é favorável ao consumo da totalidade deste montante 

dentro deste período. (ii) As despesas pré-operacionais ocorreram até o iní-
cio da operação, em setembro de 2013, e foram amortizadas mensalmente 
ao avo de 1/60 até setembro de 2018, conforme controle fiscal (Lado B do 
E-LALUR). (iii) As diferenças temporárias tributáveis são compostas por: • 
Exclusão dos pagamentos referentes à provisão do passivo ambiental cons-
tituído contra o ativo imobilizado R$120.230, que serão adicionados à apu-
ração conforme amortização desses custos (OCPC05). • Exclusão dos juros 
pagos e capitalizados ao ativo imobilizado, que serão adicionados conforme 
a depreciação de sua parcela no ativo no valor de R$555.871. • Depreciação 
acelerada utilizada nos anos de 2014 a 2016 e interrompida em 2017 no valor 
de R$1.099.007. • Ajuste do leasing dos guindastes, quando são excluídos 
os pagamentos do valor principal das parcelas e adicionados os valores da 
depreciação no valor de R$855. (iv) As diferenças temporárias dedutíveis são 
compostas por: R$1.116 de provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
R$31.888 de provisão para contingências, R$748.461 de provisão para re-
dução ao valor recuperável, R$3.009 de provisão para bônus operacional, 
R$1.528 de provisão para bônus administrativos, R$5.252 provisão engenha-
ria e R$11.191 de provisão ajuste a valor justo nos precatórios a receber. 
b) Conciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais

31/12/2018 31/12/2017
Resultado antes dos tributos (1.824.032) (82.430)
Alíquota nominal 34% 34%
Tributos às alíquotas nominais 620.171 28.026
Diferenças permanentes 1.371 (2.810)
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do exercício 621.542 25.216
Alíquota efetiva 34% 31%
13. DEPÓSITOS JUDICIAIS

31/12/2018 31/12/2017
Cíveis 759 518
Trabalhistas 512 328
Total 1.271 846
Os montantes relativos aos depósitos judiciais indicados acima referem-se a va-
lores vinculados a processos judiciais em curso, conforme nota explicativa nº 22.
14. IMOBILIZADO. Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados 

ao custo de aquisição ou construção.
a) Composição

31/12/2018 31/12/2017
Taxa média de  

depreciação (% a.a.)
Custo  

corrigido
Depreciação  

acumulada
Valor  

líquido
Valor  

líquido
Em serviço
Geração:
Reservatório - barragens - adutoras 3,51 4.540.675 (582.669) 3.958.006 4.118.501
Edificações - obras civis e benfeitorias 3,35 6.591.424 (796.662) 5.794.762 6.029.559
Máquinas e equipamentos 4,21 10.217.260 (1.245.169) 8.972.091 9.353.392
Móveis e utensílios 6,31 2.634 (594) 2.040 2.092
Veículos 14,20 14.078 (5.306) 8.772 10.786
Custos ambientais 3,3 681.770 (92.032) 589.738 613.408
Terrenos 4,00 4.737 (584) 4.153 4.427
Sistema de conexão:
Máquinas e equipamentos 4,21 617.163 (84.275) 532.888 554.519
Edificações - obras civis e benfeitorias 3,35 3.262 (559) 2.703 2.831
Administração:
Máquinas e equipamentos 4,21 6.609 (2.299) 4.310 4.070
Veículos 14,20 2.349 (503) 1.846 1.761
Edificações - obras civis e benfeitorias 3,35 113.002 (23.934) 89.068 91.251
Móveis e utensílios 6,31 2.403 (230) 2.173 2.015
Subtotal 22.797.366 (2.834.816) 19.962.550 20.788.612
Em curso
Pesquisa & desenvolvimento 2.849 - 2.849 2.883
Projetos de investimentos 12.762 - 12.762 7.607
Almoxarifado 23.853 - 23.853 28.595
Subtotal 39.464 - 39.464 39.085
Provisão para perda na realização do imobilizado (748.461) - (748.461) -
Total 22.088.369 (2.834.816) 19.253.553 20.827.697
A Companhia utiliza as taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, limitadas ao prazo de concessão.
b) Quadro de movimentação do imobilizado no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Reservatório 
- barragens - 

adutoras

Edificações - 
obras civis e 
benfeitorias

Máquinas 
e equipa-

mentos Veículos

Móveis 
e uten-

sílios
Custos  

ambientais
Terre-

nos

Provisão para per-
da na realização 
 do imobilizado

Imobili-
zado em 

curso Total
Saldo em 31/12/2017 4.118.501 6.123.641 9.911.981 12.547 4.107 613.408 4.427 - 39.085 20.827.697
Ingressos - - 6.823 - - - - - 11.745 18.568
Transferências - 1.698 3.174 758 415 - - - (6.045) -
Baixas - (46) (27.554)* (692) - - (92) - (5.321) (33.705)
Depreciação (160.495) (238.760) (385.135) (1.995) (309) (23.670) (182) - - (810.546)
Provisão para perda na 

realização do imobilizado - - - - - - - (748.461) - (748.461)
Saldo em 31/12/2018 3.958.006 5.886.533 9.509.289 10.618 4.213 589.738 4.153 (748.461) 39.464 19.253.553
*Refere-se principalmente a itens de almoxarifado, de sobra de obra da Usina, reclassificados para a conta de almoxarifado no valor de R$16.153.
c) Quadro de movimentação do imobilizado no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017:

Reservatório 
- barragens - 

adutoras

Edificações 
- obras civis 

e benfeitorias

Máquinas 
e equipa-

mentos Veículos

Móveis 
e uten-

sílios
Custos  

ambientais
Terre-

nos

Provisão para per-
da na realização 
 do imobilizado

Imobili-
zado em 

curso Total
Saldo em 01/01/2017 4.189.917 6.224.579 11.158.516 11.710 2.690 636.165 4.621 (225.018) 63.178 22.066.358
Ingressos - - - - - - - - 12.842 12.842
Transferências 89.550 138.374 (195.906) 3.246 1.671 - - - (36.935) -
Baixas - - (684.646) (210) (45) - - - - (684.901)
Depreciação (160.966) (239.312) (365.983) (2.199) (209) (22.757) (194) - - (791.620)
Provisão para perda na 

realização do imobilizado - - - - - - - 225.018 - 225.018
Saldo em 31/12/2017 4.118.501 6.123.641 9.911.981 12.547 4.107 613.408 4.427 - 39.085 20.827.697

d) Custos ambientais. Visando atender ao disposto na orientação técnica 
OCPC 5 (nota explicativa nº 1.4.2), a Companhia realizou um levantamento 
detalhado quanto aos custos e prazos dos programas relacionados à fase 
de implantação (LI), bem como àqueles decorrentes da licença de ope-
ração (LO) nº 1.097/2012, para dar continuidade aos programas exigidos 
pela LI, que vigorarão até o final da concessão, isto é, durante toda a fase 
de operação. Também foram calculados os custos da fase de implantação 
referentes à finalização de serviços e desmobilização e ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. Dessa forma, a Companhia 
registrou a valor presente os custos supramencionados, em seu ativo imo-
bilizado, tendo como contrapartida o registro no passivo, na rubrica pro-
visão para custos ambientais (nota explicativa nº 21). Após esse registro 
inicial, os saldos do passivo são atualizados mensalmente, com base na 
taxa da realização (8,06%) do referido estudo. Com o início da operação 
comercial, a atualização monetária do passivo é registrada na rubrica de 
despesa financeira. e) Valor recuperável dos ativos de longo prazo. Ao fim 
de cada exercício, ou quando houver indicadores de provisão para perda 
na realização do imobilizado, a Companhia verifica se há indicação de que 
seus ativos tangíveis e intangíveis sofreram alguma perda por redução ao 
valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo 
é estimado e o valor contábil dos bens tangíveis ou intangíveis é reduzido 
para refletir o valor recuperável estimado. Portanto, o montante recupe-
rável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o 
valor em uso. Se houver a contabilização de perda por redução ao valor 
recuperável, ela é reconhecida imediatamente no resultado. O teste de pro-
visão para perda na realização do imobilizado foi realizado com data-base 
31 de dezembro de 2018 e as premissas adotadas pela Companhia para 
a projeção do fluxo de caixa operacional, taxa de desconto e os valores 
contábeis líquidos dos ativos imobilizado e intangível foram apuradas com 
base em fatos disponíveis na data-base de realização do teste.  A projeção 
do fluxo de caixa operacional contemplou as seguintes premissas: (a) todo 
o período remanescente da concessão; (b) balanço de energia, efeitos do 
GSF e respectivo acordo; (c) montantes e preços de energia contratados 
no ACR e no ACL, (d) custos e despesas com pessoal, materiais, serviços 
de terceiros, encargos setoriais, compra de energia, encargos de transmis-
são, tributos e outras despesas e projeção de provisões a realizar após a 
data-base do teste. A taxa de desconto utilizada para calcular o valor pre-
sente do fluxo de caixa operacional foi o custo médio ponderado de capital 
(“Weighted Average Cost of Capital - WACC”) da Companhia da data-base 
de realização do teste. O cálculo do WACC toma por base o custo do capital 
de terceiros (inclusive o impacto do benefício fiscal da dedutibilidade dessa 
despesa financeira) e o custo do capital próprio, este último calculado com 
base na metodologia “Capital Asset Pricing Model - CAPM”. A Companhia 
estimou o valor recuperável de seus ativos de longo prazo com base no va-
lor presente do fluxo de caixa futuro estimado, pautando-se nas tendências 
futuras do setor elétrico, tanto a partir de fontes externas de informações 
como dados históricos, e também com base no resultado operacional e nas 
projeções da Companhia até o término da concessão com base em:  e.1) 
Crescimento orgânico compatível com os dados históricos e perspectivas 
de crescimento da economia brasileira; e.2) Taxa de desconto. A taxa de 
desconto foi calculada pela metodologia WACC (“Weighted Average Cost 
of Capital” ou Custo Médio Ponderado de Capital), considerando parâme-
tros médios observados no mercado. Em função das alterações do cená-
rio macroeconômico, no período, houve uma revisão na taxa de desconto, 
com redução de 0,33%, passando de 9,01% (31 de dezembro de 2017) 
para 8,98% (31 de dezembro de 2018). e.3) Registro da provisão para 
perda na realização do imobilizado. A análise elaborada pela Companhia 
determinou a necessidade de constituição de provisão para perda na rea-
lização do imobilizado no montante de R$ 748.461 em dezembro de 2018, 
resultado fortemente impactado pela conjuntura setorial e cenário de GSF 
e PLD para os próximos anos de concessão, o que influencia diretamente 
as expectativas de faturamento anual e de exposição na CCEE. Adicio-
nalmente as expectativas de custos e despesas da Companhia também 
foram revisadas em função da atual performance econômica e operacional. 
A provisão para perda na realização do imobilizado provocou uma redução 
do Ativo Imobilizado correspondente, tendo como contrapartida o registro 
na conta de outras despesas operacionais em 31 de dezembro de 2018. A 
Companhia está empenhada em buscar soluções que revertam o cenário 
atual projetado, mantendo negociações com o poder concedente, agência 
reguladora e agente financiador e monitorando as estimativas e os riscos 
associados na determinação do valor recuperável da UHE Jirau e, na me-
dida que novas negociações, novos estudos ou novas informações se con-
cretizem e requeiram modificações no plano de negócios da Companhia, 
as mesmas serão atualizadas para refletir tais alterações.
15. INTANGÍVEL 31/12/2018 31/12/2017

Custo
Amortização  

acumulada
Valor  

líquido
Valor  

líquido
Uso de bem público 117.151 (21.745) 95.406 99.273
Software 14.785 (9.210) 5.575 4.878
Projetos P&D 7.791 - 7.791 -
Total 9.727 (30.955) 108.772 104.151
A movimentação do intangível no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018 se deu da seguinte forma:
UBP Software Projetos P&D Total

Saldo em 31/12/2017 99.273 4.878 - 104.151
Ingressos - 2.924 7.791 10.715
Amortização (3.867) (2.227) - (6.094)
Saldo em 31/12/2018 95.406 5.575 7.791 108.772
A movimentação do intangível no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017 se deu da seguinte forma:

UBP Software Total
Saldo em 01/01/2017 103.141 6.180 109.321
Ingressos - 812 812
Amortização (3.868) (2.114) (5.982)
Saldo em 31/12/2017 99.273 4.878 104.151
Taxas de amortização e prazo contratual. Os custos de UBP são amortizados 
pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de 
entrada em operação comercial da primeira UG, até 2043, correspondente 
ao final do prazo de concessão. Os custos correspondentes a software são 
amortizados pela taxa de 20% ao ano. 
16. FORNECEDORES 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Materiais e serviços 106.580 111.420
Materiais e serviços não faturados 6.024 2.700
Transmissoras 3.284 4.128
Partes relacionadas (nota explicativa 29.4) - 36
Total fornecedores circulante 115.888 118.284
Não circulante
Materiais e serviços - 99.500
Retenções contratuais 10.321 24.817
Total fornecedores não circulante 10.321 124.317
17. FINANCIAMENTOS

Moe-
da

Encargos 
anuais Vencimento 31/12/2018 31/12/2017

BNDES R$
TJLP + 
2,25% Janeiro/2035 5.419.079 5.546.312

Banco do Brasil R$
TJLP + 
2,65% Janeiro/2035 1.545.187 1.581.144

Caixa Econômica 
Federal R$

TJLP + 
2,65% Janeiro/2035 1.545.187 1.581.144

Bradesco R$
TJLP + 
2,65% Janeiro/2035 1.112.544 1.138.428

Itaú BBI R$
TJLP + 
2,65% Janeiro/2035 1.042.913 1.067.181

Banco do Nordeste R$
TJLP + 
2,65% Janeiro/2035 228.171 233.603

Subtotal 10.893.081 11.147.812
Custos de captação (81.210) (84.463)
Total 10.811.871 11.063.349
Circulante
Principal e encargos 405.569 369.714
(-) Custos de 
captação (3.254) (3.254)
Total circulante 402.315 366.460
Não circulante
Principal e encargos 10.487.512 10.778.098
(-) Custos de 
captação (77.956) (81.209)
Total não circulante 10.409.556 10.696.889
Total 10.811.871 11.063.349
O BNDES aprovou, em 15 de agosto de 2018 – através da carta nº 118/2018 
- BNDES AIE/DEENE1 a postergação para o preenchimento integral e em 
dinheiro da conta reserva do serviço da dívida, de 15 de agosto de 2018 para 
15 de agosto de 2019. O sindicato de bancos formado por Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Bradesco 
e Itaú BBA, aprovaram em 14 de setembro de 2018, a postergação para o 
preenchimento integral e em dinheiro da conta reserva do serviço da dívida, 
de 14 de agosto de 2018 para 14 de agosto de 2019. Em 27 de março de 
2018, foi realizada a 4ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, no valor de 
R$1.251. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui fiança no valor 
de R$207.139, emitida pelo Banco Safra S.A. (R$177.733) e pelo Itaú Uni-
banco S.A. (R$29.406), além de um complemento de R$108.137 (R$117.686 
em 31 de dezembro de 2017), aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, 
com rentabilidade de 100,52% da taxa Selic diária em média. Essa aplicação 
corresponde a 52% do total da composição entre carta fiança e conta reserva. 
Cabe destacar que esse valor está classificado como depósitos vinculados 
que compõem a conta reserva, conforme nota explicativa nº 11. Os contra-
tos de financiamento também preveem que, se a Companhia não vendesse 
sua energia destinada ao ACL, os acionistas da Companhia adquiririam essa 
energia na proporção de suas participações no capital da Companhia, a um 
determinado preço definido nos contratos de financiamento. Conforme o Con-
trato de Financiamento direto com o BNDES e o Contrato de Financiamento 
na modalidade de repasse, por meio do sindicato de bancos, a Companhia 

deve manter um índice anual de capitalização (patrimônio líquido/ativo total) 
igual ou superior a 0,2 até 31 de dezembro de 2016 e igual ou superior a 0,25 
no exercício seguinte. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía um 
índice de capitalização em base anual de 0,39 (0,42 em 31 de dezembro de 
2017). Durante o período de amortização dos financiamentos, a Companhia 
deve manter um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de no míni-
mo 1,2, conforme a cláusula 15ª do Contrato de Financiamento. Esse índice 
é calculado pela equação “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization – EBITDA” / Serviço da Dívida (amortização de principal, mais 
pagamento de juros), com base nas informações expressas nas demonstra-
ções financeiras auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, em base anual. O índice apurado e verificado no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 foi de 0,23 (1,83 em 31 de dezembro de 
2017). A Companhia, em função do impacto do GSF, apurou índice de cober-
tura do serviço da dívida “ICSD” inferior a 1.2, quando considerado o efeito do 
impairment sobre o resultado do ano de 2018. A questão do GSF é sistêmica 
e o Governo está empenhado em resolver, no curto prazo, essa questão. O 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os Ban-
cos repassadores conhecem e entendem a questão como transitória.  Em 26 
de dezembro de 2018, a Companhia obteve junto BNDES, por meio de Carta 
nº 179/2018, a anuência para dispensa do cumprimento do ICSD em 2018. O 
processo de aprovação por parte dos bancos repassadores, cujo o líder é o 
Banco do Brasil, está em andamento e segue seu rito habitual. Não obstante 
o processo de análise dos bancos ainda não estar concluído, a apuração de 
ICSD inferior a 1.2 não representa hipótese de reclassificação da dívida, mas 
a necessidade de acréscimo do saldo da conta reserva, após apuração do 
ICSD feita sobre as Demonstrações publicadas pela Companhia. Tal entendi-
mento está suportado pelo Escritório de Advogados - Ulhôa Canto Resende 
& Guerra Advogados, conforme Opinião Legal emitida em 19 de fevereiro de 
2019. Adicionalmente, a Companhia conta com o compromisso de suporte 
financeiro de seus acionistas para obtenção de recursos necessários para 
realização do depósito na conta reserva, caso o “waiver” venha a ser negado. 
A seguir, é demonstrada a movimentação dos financiamentos no período de 
1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2017 366.460 10.696.889 11.063.349
Ingressos - 1.251 1.251
Transferências 1.259.849 (1.259.849) -
Pagamentos (juros) (894.380) - (894.380)
Pagamentos (principal) (329.614) - (329.614)
Juros no resultado - 969.205 969.205
Comissões - 2.060 2.060
Saldo em 31/12/2018 402.315 10.409.556 10.811.871
A seguir, é demonstrada a movimentação dos financiamentos no período de 
1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 01/01/2017 340.189 10.904.779 11.244.968
Transferências 1.242.658 (1.242.658) -
Pagamentos (juros) (913.664) - (913.664)
Pagamentos (principal) (304.378) - (304.378)
Juros no resultado - 1.031.548 1.031.548
Comissões 1.655 3.220 4.875
Saldo em 31/12/2017 366.460 10.696.889 11.063.349
A seguir, é demonstrado o cronograma de amortização do financiamento em 
31 de dezembro de 2018:
2019 405.569
2020 706.634
2021 706.634
2022 706.634
2023-2035 8.367.610
Subtotal 10.893.081
Custos de captação (81.210)
Total 10.811.871
18. TRIBUTOS A PAGAR

31/12/2018 31/12/2017
Encargos sociais 2.678 3.034
IRRF PF/PJ 1.011 1.555
ISSQN 191 354
ICMS 79 280
Total 3.959 5.223
19. CONTAS A PAGAR

31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Custos retardatários (OCPC 05) (a) 88.407 205.463
EUST usina (b) 79.526 77.181
Concessionárias e permissionárias (c) 48.427 -
Compensação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos (CFURH) (d) 9.346 10.040
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia 
Elétrica (TFSEE) (e) 801 855
Total 226.507 293.539

31/12/2018 31/12/2017
Não circulante
Custos retardatários OCPC 05 (a) 172.373 116.702
Total 172.373 116.702
(a) Custos retardatários orientação técnica OCPC 05 – trata-se de valores 
referentes à construção da Usina que já foram contratados e que serão re-
alizados e desembolsados. Portanto, foram provisionados no passivo como 
contrapartida à contabilização no ativo imobilizado. (b) Refere-se à provisão 
do EUST da Usina, com base no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão 
firmado com o ONS para a utilização das instalações de transmissão da rede 
básica. A Resolução nº 267/07 estabeleceu metodologia e diretrizes para que 
as usinas que participam de leilões de energia nova tenham um conjunto pre-
fixado de tarifas que abranja os dez primeiros anos de operação comercial. 
(c) Concessionárias e permissionárias - Valor referente ao balanço de energia 
apurado mensalmente pela CCEE. (d) A Compensação Financeira pela Uti-
lização dos Recursos Hídricos (CFURH) destina-se à União, aos estados e 
municípios pelo uso da água e de terras produtivas necessárias à instalação 
de usinas de geração de energia. (e) A Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica (TFSEE) destina-se ao custeio do funcionamento da ANEEL 
no exercício das suas atividades de fiscalização e regulação econômica. 20. 
UBP A PAGAR. Com o início da operação comercial da primeira unidade 
geradora, a Companhia está obrigada a ressarcir a União pelo UBP, no mon-
tante anual atualizado de R$1.214, reajustado anualmente no mês de agosto, 
pela variação do IPCA. O encargo pelo UBP será devido até o final do Con-
trato de Concessão da UHE Jirau, em 12 de agosto de 2043. A movimentação 
do saldo do UBP no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 
2018 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2017 13.942 119.305 133.247
Atualização - 19.048 19.048
Transferências 14.776 (14.776) -
Amortização de principal (14.150) - (14.150)
Saldo em 31/12/2018 14.568 123.577 138.145
A movimentação do saldo do UBP no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 
de dezembro de 2017 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 01/01/2017 13.574 116.184 129.758
Atualização - 17.186 17.186
Transferências 14.065 (14.065) -
Amortização de principal (13.697) - (13.697)
Saldo em 31/12/2017 13.942 119.305 133.247
21. PROVISÃO PARA CUSTOS AMBIENTAIS. A fim de atender à orientação 
técnica OCPC 05, a Companhia registrou a valor presente os custos com 
programas ambientais. Os registros foram feitos no ativo imobilizado tendo 
como contrapartida o registro no passivo. Com o início da operação comer-
cial, além da baixa das parcelas pagas, é registrada no passivo a atualização 
da provisão para custos ambientais, com base na taxa utilizada para cálcu-
lo do valor presente utilizada para registro da provisão. A movimentação da 
provisão para custos ambientais no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018 foi a seguinte: 

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2017 96.615 505.094 601.709
Atualização - 52.047 52.047
Transferências 38.819 (38.819) -
Amortização de principal (67.062) - (67.062)
Saldo em 31/12/2018 68.372 518.322 586.694
Vale mencionar que em dezembro de 2018 foi atualizada a provisão para cus-
tos ambientais com os valores anuais dos programas ambientais, correspon-
dente aos anos de 2019 a 2043. Os valores nominais dos gastos ambientais 
futuros da Companhia foram descontados a valor presente com base na taxa 
de desconto de 8,06%, no exercício de 2013, ano em que registro inicial das 
provisões de custos ambientais foram feitos pela Companhia. A movimenta-
ção da provisão para custos ambientais no período de 1º de janeiro de 2017 
a 31 de dezembro de 2017 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 01/01/2017 89.206 512.434 601.640
Atualização - 49.849 49.849
Transferências 57.189 (57.189) -
Amortização de principal (49.780) - (49.780)
Saldo em 31/12/2017 96.615 505.094 601.709
22. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Nota  
explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulante:
Trabalhistas 22.1.1 1.793 2.471
Cíveis 22.1.3 - 227

Total circulante 1.793 2.698
Não circulante:

Tributária ISSQN - Auto de Infração 22.1.2 29.868 19.983
Cíveis 22.1.3 227 -

Total não circulante 30.095 19.983
Total 31.888 22.681
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o período de 1º 
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

Tributária - ISSQN 
- Auto de Infração

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo em 31/12/2017 19.983 2.471 227 22.681
Revisão da provisão 9.151 - - 9.151
Constituições - 139 - 139
Reversões - (900) - (900)
Atualização monetária 734 83 - 817
Saldo em 31/12/2018 29.868 1.793 227 31.888
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o período de 1º 
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de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017: 

Tributá-
ria ICMS

Tributária 
ISSQN - 
Auto de 
Infração

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo em 01/01/2017 742.862 - 3.839 471.705 1.218.406
Constituições - 16.822 275 - 17.097
Reversões / baixas (742.862) - (1.661) (471.478) (1.216.001)
Atualização monetária - 3.161 18 - 3.179
Saldo em 31/12/2017 - 19.983 2.471 227 22.681
22.1. Processos classificados como riscos prováveis. 22.1.1. Causas 
trabalhistas. Por haver provável desembolso futuro, foi provisionado, em 31 
de dezembro de 2018, o valor de R$1.793 (R$2.471 em 31 de dezembro de 
2017). Os principais pedidos objeto das ações trabalhistas envolvem as se-
guintes matérias: horas extras, horas “in itinere”, adicional de periculosidade 
ou insalubridade, diferença salarial e danos morais e materiais. A Companhia 
adotou a Taxa Referencial (TR) como índice de correção das contingências 
trabalhistas para as contingências antes de março de 2015, após esta data a 
Companhia adotou o IPCA-E, conforme decisão do Tribunal Superior do Traba-
lho - TST, publicada em 2 de março de 2018. 22.1.2. Tributária ISSQN - Auto 
de Infração. Em 24 de abril de 2014, a Companhia recebeu o Auto de Infração 
nº 005211, intimando o recolhimento do crédito tributário de ISSQN, no valor 
de R$14.941, que, atualizado em 31 de dezembro de 2018, totaliza R$29.868, 
sob a fundamentação de uma suposta redução indevida de base de cálcu-
lo, no período de abril a dezembro de 2009, relativa aos contratos firmados 
com a BS Construtora, Embrace, Fundsolo, GL Transporte Terraplanagem e 
Construção, Setenge e W. Kucharski. A fiscalização lavrou o Auto de Infração 
sob o fundamento de que não foram apresentadas as notas fiscais emitidas 
pelos prestadores de serviços da construção civil, referentes aos materiais 
empregados na obra. Em 23 de maio de 2014, a Companhia apresentou sua 
defesa administrativa, questionando a validade do Auto de Infração e o valor 
desproporcional e confiscatório da multa aplicada. Em 13 de julho de 2015, foi 
interposto recurso voluntário pela Companhia ao Conselho de Contribuintes do 
Município de Porto Velho. O recurso foi desprovido pelo Conselho de Contri-
buintes do Município, na sessão de 10 de abril de 2018, por 4 votos a 2. Em 
23 de abril de 2018, a Companhia interpôs Recurso Especial, sendo notificada, 
em 7 de maio de 2018, acerca da decisão irrecorrível do Presidente do Con-
selho de Recursos Fiscais do Município de Porto Velho/RO, que inadmitiu o 
Recurso Especial interposto pela Companhia. O município de Porto Velho deu 
início ao processo de execução fiscal após a lavratura da Certidão de Dívida 
Ativa - CDA. Após apresentação de seguro garantia equivalente à 130% da 
quantia objeto da execução fiscal, o poder judiciário deferiu pedido da ESBR 
e suspendeu a execução fiscal.  Tendo em vista que a BS Construtora decre-
tou falência, a Companhia, por conservadorismo, julgou necessário provisionar 
este passivo. Cabe destacar que a Companhia vem atualizando mensalmente 
o valor do Auto de Infração. O valor indicado como revisão da previsão do valor 
do ISSQN é fruto de atualização do valor referente ao auto de infração do ISS-
QN feita pela Prefeitura de Porto Velho. De modo conservador, a Companhia 
contabilizou o valor, mas questionou à Prefeitura, por meio de embargos da 
execução fiscal solicitando a memória de cálculo que resulta no valor exce-
dente ao conhecido anteriormente, sobre o qual a Companhia aguarda retorno. 
22.1.3. Cíveis. O valor provisionado de R$227 é referente a processos cíveis 
de questões fundiárias e ações de indenização.
22.2. Processos classificados como riscos possíveis

31/12/2018 31/12/2017
Cíveis e administrativas 364.709 406.521
Trabalhista 40.854 69.285
Tributário 38.867 874.809
Total 444.430 1.350.615
• Cíveis e administrativos. Dentre as questões jurídicas classificadas como ris-
co de perda possível, destaca-se que a Companhia figura como ré em torno 
de 1.628 ações indenizatórias, que tramitam perante juízos cíveis, propostas 
por supostos pescadores que alegam ter verificado, somente após a constru-
ção das barragens, redução da atividade artesanal de pesca nas áreas contí-
guas aos empreendimentos hidrelétricos instalados no rio Madeira. Na esfe-
ra administrativa, a Companhia recorre perante o Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade - ICMBio de Auto de Infração lavrado pelo chefe do Parque 
Nacional do Mapinguari, por suposto dano em floresta nativa no interior do par-
que, decorrente de modificações ocorridas na definição dos limites do referido 
parque, após o enchimento de seu reservatório. • Trabalhistas. A Companhia 
figura como ré em 162 reclamações trabalhistas; quatorze delas foram ajui-
zadas por ex-funcionários da Companhia, enquanto as demais referem-se a 
demandas propostas por ex-funcionários de empresas contratadas, nas quais 
é pleiteado o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da 
Companhia. Cabe mencionar que, para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018, a Companhia adotou a Taxa Referencial - TR como índice de 
correção das contingências trabalhistas para as contingências antes de março 
de 2015, após esta data a Companhia adotou o IPCA-E, conforme decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho - TST, publicado em 2 de março de 2018. 
• Tributários. O principal processo tributário tramita na esfera administrativa 
da Secretaria da Receita Federal e refere-se ao imbróglio relativo ao indefe-
rimento do pedido de homologação de compensação de créditos tributários 
dos exercícios fiscais de 2011 a 2013. Após a apresentação de recurso com 
toda a documentação comprobatória, aguarda-se pelo julgamento perante o 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 22.3. Processo classificado 
como risco remoto. • Excludente de responsabilidade e provisão de EUST. 
Após sagrar-se vencedora do Leilão nº 05/2008, a Companhia obrigou-se a 
viabilizar e a executar todas as obras civis visando à construção da UHE Jirau 
e à sua posterior operação. Para tanto, o Contrato de Concessão firmado pela 
Companhia estabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão das obras 
civis e para o início da operação de cada uma das unidades geradoras da UHE 
Jirau. Ao longo da construção, no entanto, uma série de eventos de força maior 
inimputáveis à Companhia – dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis 
ou de consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária 
e do planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais – abalou 
o ritmo da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas 
no contrato para início da geração de energia e consequente suprimento dos 
contratos firmados não pudessem ser atendidas. No processo de excludente 
de responsabilidade, o status não se alterou, ou seja, a Companhia teve seu 
pedido julgado procedente em primeira instância para reconhecer a excludente 
pelo período de 535 dias. A sentença, registre-se, está embasada em prova 
pericial produzida judicialmente por meio de ação cautelar de produção anteci-
pada de provas. O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
suspendeu parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara Federal 
de Porto Velho e determinou um cenário que denominamos de “zero a zero”. 
Isto porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de suspensão de 
efeitos de sentença, é obstado a aplicação de penalidades regulatórias à Com-
panhia, ao passo que não se reconhece o direito de recebimento dos valores a 
que faz jus por força do reconhecimento da sua excludente de responsabilidade 
pelo período de 535 dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sen-
tença de primeiro grau, mas tal recurso – distribuído para a 6ª Turma do TRF1 
– aguarda manifestação do relator para ser incluído na pauta de julgamento. 
Não trabalhamos com a hipótese de julgamento da apelação em 2019. • ICMS. 
O principal processo refere-se a benefício fiscal detido pela Companhia sobre 
o ICMS incidente sobre os equipamentos nacionais e importados destinados à 
composição do ativo fixo da Companhia. Uma sucessão de alterações na estru-
tura do marco legal, que amparava o referido benefício de isenção, modificou o 
posicionamento da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, quanto ao 
deferimento dos pedidos de isenção efetuados pela Companhia. Diante deste 
cenário e devido à incerteza promovida pela inconsistência dos atos normati-
vos aplicáveis, a Companhia optou pelo questionamento judicial das alterações 
acima referidas. A respeito do tema em questão, existem os seguintes litígios: 
(i) Ação Declaratória - ajuizada em 27 de setembro de 2012, visando obter con-
firmação da aplicação do benefício de isenção de ICMS, prevista no item 74 da 
tabela 1, do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. A decisão de primeira instância 
concedida em seu âmbito não foi favorável à Companhia, uma vez que alega a 
ilegalidade do benefício por ausência de Convênio CONFAZ. Os outros argu-
mentos aduzidos na referida ação não foram apreciados. Em agosto de 2014, 
a Companhia apresentou seu recurso de apelação, recebido no duplo efeito, 
que suspendeu os efeitos da decisão desfavorável em primeira instância. Em 
24 de outubro de 2016, a 2ª Câmara do TJRO reconheceu que a competência 
para declarar eventual inconstitucionalidade do decreto que instituiu o benefício 
fiscal é exclusiva do plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia e remeteu os 
autos da apelação para o Pleno do TJRO, sem andamento adicional até o mo-
mento. (ii) Ação Direta de Inconstitucionalidade (1ª ADI) - ajuizada pela Federa-
ção das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO, em 16 de outubro de 2012, 
com pedido de liminar, visando a anulação do Decreto nº 15.858/11 e a imedia-
ta restauração do benefício de isenção outrora previsto no item 74 da tabela 1, 
do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. Após o processo judicial, foi reconhecida 
a procedência integral da ação e a consequente inconstitucionalidade do nor-
mativo em questão, restaurando-se, completamente, o benefício de isenção de 
diferencial de alíquota de ICMS contemplado no item 74 da Tabela I, Anexo 1 
do RICMS/RO. Ação Direta de Inconstitucionalidade (2ª ADI) - ajuizada pelo 
Ministério Público com pedido liminar, com o fito de ver declarado inconstitu-
cional o artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.663/03. A ADI revitaliza a questão 
da ausência de convênio, mote principal utilizado na sentença de primeira ins-
tância desfavorável à Companhia na Ação Declaratória, e, portanto, levanta a 
discussão a respeito da necessidade de convênio para se evitar “guerra fiscal”. 
Trabalha-se com a possibilidade de julgamento da 2ª ADI em 2019. 23. ADIAN-
TAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. Em reuniões 
do Conselho de Administração, são aprovados os cronogramas de aportes dos 
recursos. Esses recursos são transferidos pelos acionistas da Companhia, na 
forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. A movimen-
tação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC 
no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 foi a seguinte:

Engie Mizha CHESF Eletrosul Total
Saldo em 31/12/2017 199.200 99.600 99.600 99.600 498.000
Constituições 138.000 69.000 69.000 69.000 345.000
Saldo em 31/12/2018 337.200 168.600 168.600 168.600 843.000
A movimentação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Ca-
pital - AFAC no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 
foi a seguinte:

Engie Mizha CHESF Eletrosul Total
Saldo em 01/01/2017 535.200 267.600 267.600 267.600 1.338.000
Constituições 199.200 99.600 99.600 99.600 498.000
Integralização de capital (535.200) (267.600) (267.600) (267.600) (1.338.000)
Saldo em 31/12/2017 199.200 99.600 99.600 99.600 498.000
24. OUTROS PASSIVOS

31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Projetos (a) 34.823 23.851
Arrendamento mercantil (b) 1.810 2.170
FNDCT (a) 6.473 1.040
MME (a) 3.237 520
Seguros a pagar (c) 302 -
Total 46.645 27.581

31/12/2018 31/12/2017
Não circulante
Pesquisa e Desenvolvimento – Projeto 
biomarcadores (d) 4.674 -
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto EMMA 1 (e) 3.117 -
Arrendamento mercantil (b) 3.071 4.443
Pesquisa e Desenvolvimento – Projeto R.O.S.A. (f) 2.849 2.883
Seguros a pagar (c) 1.207 -
Total 14.918 7.326
(a) Referem-se ao investimento em projetos com intuito de estimular o desen-
volvimento em invenções e inovações tecnológicas relevantes para o Setor 
Elétrico Brasileiro, bem como o saldo a pagar de P&D para o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e para o Ministério de 
Minas e Energia (MME). (b) Valor referente a arrendamento mercantil finan-
ceiro de dois guindastes móveis que são utilizados na Usina. (c) Referente a 
seguro garantia judicial para execução fiscal, com valores a pagar em cinco 
parcelas anuais de R$302. Vigência da apólice de seguro garantia:  25 de 
setembro de 2018 a 25 de setembro de 2023. (d) O saldo da conta Pesquisa 
& Desenvolvimento no grupo de passivo não circulante refere-se à finalização 
do Projeto Biomarcador (Biomarcadores de toxicidade do mercúrio aplicados 
ao setor hidrelétrico na região Amazônica). Projeto ainda em processo de 
análise da ANEEL. • Código ANEEL: PD-6631-0001/2012. • Prazo de execu-
ção: 1 de abril de 2013 a 31 de março de 2017. • Objetivo: desenvolver meto-
dologias para biomarcadores da toxicidade do mercúrio (Hg) utilizando meta-
loproteínas, aplicáveis à programas robustos de monitoramento de reservató-
rios na região Amazônica, área do estudo de caso, respaldado tecnicamente 
das magnitudes dos impactos socioambientais nas áreas de construção e 
operação de hidrelétricas do país. • Descrição: Os estudos voltados aos as-
pectos ambientais do Hg na Amazônia corroboram conclusões recentes, as 
quais mostraram que as altas concentrações de Hg nos compartimentos abi-
óticos e bióticos são encontradas em regiões sem fontes antrópicas. O desen-
volvimento tecnológico dos biomarcadores metalômicos da toxicidade do Hg 
abordados nos estudos dos eixos metalômica e ictiofauna, bem como meta-
lômica e leite materno possibilitaram propor novos indicadores sentinelas de 
saúde ambiental importantes para identificar previamente possíveis riscos de 
exposição humana e, consequentemente, acionar ações preventivas, prote-
gendo as populações que habitam as áreas de influência dos reservatórios 
das hidrelétricas na região Amazônica. A metodologia desenvolvida dos bio-
marcadores metalômicos poderão ser amplamente aplicados nos programas 
de monitoramento ambiental do setor hidrelétrico devido à robustez, elevada 
precisão e sensibilidade às alterações das concentrações de mercúrio, nos 
seres inferiores da cadeia eutrófica e no sistema aquático. Com potencial 
aplicação em sua extensão a outros nichos não se restringindo ao setor elétri-
co, mas a outros setores econômicos como o de saúde, agronegócio e meio 
ambiente. • Custo do projeto: R$4.674. Entidades envolvidas: • Proponente: 
Energia Sustentável do Brasil S.A. • Executora: Fundação Universidade de 
Brasília; Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação; Instituto de 
Biociências e de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho; Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia e Venturo Análises Ambientais. (e) O saldo da conta 
Pesquisa & Desenvolvimento no grupo de passivo não circulante refere-se à 
finalização do Projeto E.M.M.A. I (Metodologia para Revestimento Robótico 
de Turbinas In Situ). • No exercício de 2016, a ANEEL aprovou o projeto 
E.M.M.A. I • Código ANEEL: PD-6631-0003/2015. • Prazo de execução: 2 
de março de 2015 a 30 de maio de 2016. • Objetivo: desenvolver uma meto-
dologia para aplicar revestimento metálico em pás de turbinas hidroelétricas 
já instaladas baseada em utilização de manipuladores robóticos industriais 
compactos sobre bases com graus de liberdade. • Descrição: A metodologia 
desenvolvida detalha como determinar o manipulador industrial ótimo para 
cada circuito hidráulico; como realizar o design detalhados da base estiman-
do o número de graus de liberdade necessário, modularidade e integridade 
estrutural; como determinar os parâmetros do revestimento; como determinar 
as áreas a serem revestidas; o algoritmo para estimar e posicionar o manipu-
lador no ponto ótimo para realizar o revestimento pretendido; como preparar 
a superfície e sistema de revestimento; e o algoritmo para planejar e executar 
o movimento do manipulador para realizar o revestimento. • Custo do projeto: 
R$3.117. • Entidades envolvidas: • Proponente: Energia Sustentável do Brasil 
S.A. • Executora: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Funda-
ção Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPE-
TEC e Rijeza Industria Metalúrgica Ltda. (f) O saldo da conta Pesquisa & 
Desenvolvimento no grupo de passivo não circulante refere-se à finalização 
do Projeto ROSA (Robô para Operações em “Stoplogs” Alagados). No exer-
cício de 2016, a ANEEL aprovou o projeto ROSA. • Código ANEEL: PD-6631-
0002/2013. • Prazo de execução: 8 de outubro de 2013 a 8 de abril de 2015. 
• Objetivo: Desenvolver um sistema robótico submarino capaz de mapear e 
monitorar operações com “stoplogs”. Foi projetado para superar os problemas 
de inserção e remoção de “stoplogs”, proporcionando também a redução do 
tempo de parada de máquina, em razão do monitoramento da vedação do 
circuito hidráulico, e maior segurança no trabalho, ao permitir a redução da 
necessidade de intervenção de mergulhadores. • Descrição: Sistema robótico 
subaquático, composto de sensores e atuadores, instalado na viga pesca-
dora, aumentando as informações disponíveis em tempo real e permitindo 
a intervenção ativa sobre o processo de inserção e remoção de “stoplogs” 
durante as paradas das unidades geradoras. • Custo do projeto: R$2.849. • 
Entidades envolvidas: Proponente: Energia Sustentável do Brasil S.A. Exe-
cutora: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e Fundação Coor-
denação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC. 25. 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 25.1. Capital social. A Companhia está autorizada 
a aumentar o seu capital social até o limite de R$12.000.000 por deliberação 
do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia registra um capital social 
subscrito e integralizado de R$10.469.710 (R$9.131.710 em 1º de janeiro de 
2017), dividido em 10.469.710.000 de ações ordinárias (9.131.710.000 em 
1º de janeiro de 2017), todas escriturais e sem valor nominal. A Companhia 
possui a seguinte composição acionária a partir da incorporação, conforme 
nota explicativa 1.2:

Participação (%)
Engie Brasil Participações Ltda. 40,0
Mizha Energia Participações S.A. 20,0
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 20,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 20,0
Total 100,0
25.2. Compromissos de acionistas. Conforme as obrigações estabeleci-
das na cláusula quinta do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas 
comprometem-se, na proporção das respectivas participações percentuais, a 
subscrever e integralizar capital, de acordo com o que dispuser o Cronograma 
de Aporte de Recursos. Caso qualquer acionista deixe de integralizar o capital 
na Companhia por ele subscrito, os demais acionistas, após cinco dias úteis 
sem que tenha sido sanada a inadimplência, terão o direito de, na proporção 
de sua participação no capital social (excluída a participação do acionista 
inadimplente): (i) integralizar tal parcela do capital social; (ii) adquirir as ações 
já integralizadas; e/ou (iii) adquirir as ações ainda não integralizadas.  Os 
acionistas da Companhia obrigam-se a não alienar as ações de sua proprie-
dade, salvo com a anuência dos demais acionistas. 26. RECEITA OPERA-
CIONAL LÍQUIDA. Com o início da entrega dos montantes de energia dos 
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs, 
a Companhia passou a auferir receita operacional. Além da receita obtida 
pela entrega dos CCEARs, a Companhia obteve receita oriunda da entrega 
dos contratos de compra e venda de energia com partes relacionadas (nota 
explicativa nº 29.2) e da liquidação das sobras de energia na CCEE. Dessa 
forma, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 47 Receita de con-
trato de cliente, a Companhia apresenta a conciliação entre a receita opera-
cional bruta e a receita líquida de venda, conforme segue:

31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional bruta 2.725.352 3.167.284
Suprimento de energia elétrica ACR - 
distribuidoras 1.607.799 898.225
Suprimento de energia elétrica ACL - partes 
relacionadas 891.287 1.023.164
Suprimento de energia elétrica ACL - contratos 
bilaterais 112.714 871.632
Suprimento de energia elétrica ACR - partes 
relacionadas 104.484 81.154
Transações no âmbito - CCEE 9.068 293.109
Deduções da receita operacional (275.714) (320.429)
COFINS (207.138) (241.618)
PIS (44.971) (52.456)
Investimentos P&D (23.605) (26.355)
Receita operacional líquida 2.449.638 2.846.855
27. DETALHAMENTO DOS GASTOS OPERACIONAIS POR NATUREZA. 
Aqui, registram-se os custos com a energia vendida, ou seja, custos dire-
tamente relacionados à geração de energia. A seguir, o demonstrativo dos 
custos de energia vendida em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:

31/12/2018 31/12/2017
(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

Custo de energia vendida:
Encargos de uso da rede elétrica (a) 885.773 752.909
Depreciação e amortização 809.634 791.802
Resultado com transações na CCEE (b) 415.433 35.267
Compensação Financeira pela Utilização 
  de Recursos Hídricos - CFURH 79.434 76.831
Custo com pessoal 37.338 40.889
Serviços de terceiros 30.148 13.874
Compra de energia bilateral (b) 20.766 10.686
Seguros (c) 17.827 15.554
Equipamentos 14.142 9.613
“Generating Scaling Factor – GSF” (d) 13.267 24.123
Taxa de Fiscalização dos Serviços
    de Energia Elétrica – TSFEE 9.606 10.258
Outros gastos operacionais (e) 26.205 7.657

Total 2.359.573 1.789.463
(a) O Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente do contrato 
firmado com o Operador Nacional do Sistema (O.N.S) e concessionárias de 
transmissão para prestação do serviço de transmissão de energia. Os valores 
são calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede básica e 
do montante do uso do sistema de transmissão contratado pela Companhia. 
(b) O aumento dos custos foi decorrente principalmente dos impactos do 
GSF. (c) Aumento dos custos dos seguros tendo em vista a renovação de 
seguro operacional e contratação de seguro garantia no exercício de 2018. 
(d) A variação é decorrente principalmente de apropriação do prêmio GSF 
(SP90 e SP92) para o resultado da Companhia. (e) Aumento, no exercício 
de 2018, principalmente com os custos de reparos no vertedouro da usina, 
custos com peças e materiais de reposição de estoques e manutenção de 
estradas e acessos da usina.

A seguir, a composição das despesas gerais e administrativas:
31/12/2018 31/12/2017

(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

Pessoal 21.113 27.218
Administradores (nota explicativa 30) 11.661 19.039
Serviço de terceiros 34.040 57.656
Provisão para contingências tributárias (nota 
explicativa 22) 9.151 -
Manutenção e conservação de edifícios 7.475 6.906
Depreciação e amortização 7.006 5.800
Aluguéis 4.094 4.459
Contribuições 2.551 4.665
Material 2.473 7.687
Veículos e transportes 1.778 1.836
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (502) 502
Outros 10.220 8.993
Total 111.060 144.761
Classificados como:

Pessoal 21.113 27.218
Administradores 11.661 19.039
Gastos administrativos 78.286 98.504

Total 111.060 144.761
A redução dos gastos espelha a consolidação da realidade operacional da 
UHE Jirau, adicionalmente a este fato, a diminuição nos gastos administrati-
vos também ocorreu principalmente devido a medidas de austeridade face a 
atual realidade financeira da Companhia.
A seguir, a composição de outras despesas operacionais:

31/12/2018 31/12/2017
(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

Outras despesas operacionais
Serviços de terceiros (a) (32.347) -
Equipamentos (b) (13.738) (4.097)
Total (46.085) (4.097)
(a) O aumento dos custos com serviços de terceiros ocorreu principalmente 
da provisão de contas a pagar com os fornecedores Dongfang, Hyosung, SM 
Seals e Bertling.
(b) Aumento na rubrica de equipamentos decorrente de equipamentos leiloa-
dos e sucateados que foram baixados para o resultado da Companhia.
28. RESULTADO FINANCEIRO

31/12/2018 31/12/2017
Receita financeira:

Renda da aplicação financeira 10.167 20.776
Atualização monetária 6.635 915
Desconto financeiro 5.670 11.241
Atualização Selic 2.292 3.677
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (1.152) -
Outras receitas financeiras - 2.730

Total 23.612 39.339
Despesa financeira

Encargos sobre dívida (969.205) (1.031.547)
Atualização financeira custos ambientais (AVP) (52.047) (49.849)
Atualização UBP (19.048) (17.186)
Comissões (14.228) (14.472)
Juros (4.233) (83.004)
Outras despesas financeiras (5.163) (64.220)

Total (1.063.924) (1.260.278)
Resultado financeiro (1.040.312) (1.220.939)
29. PARTES RELACIONADAS. 29.1. Grupo Engie. A Companhia possui 
um contrato com a Tractebel Engineering Ltda. (anteriormente denominada 
Leme Engenharia Ltda.), empresa do Grupo Engie. O contrato tem por objeto: 
(a) a elaboração do projeto básico da UHE Jirau e de seu projeto básico con-
solidado; (b) a assessoria técnica para auxiliar a Companhia na elaboração 
dos contratos de fornecimento de bens e serviços para a UHE Jirau; e (c) a 
engenharia e assessoria técnica para a implantação da UHE Jirau. O valor 
total original do contrato, incluindo seus aditivos, é de R$316.783. A contar de 
abril de 2008, os valores envolvidos no acordo são reajustados anualmente, 
para mais ou para menos, pelo IPCA. Do valor total reajustado do contrato, 
R$395.164 foram realizados até janeiro de 2018 (R$394.368 até o fim do 
exercício de 2017). O contrato foi encerrado em janeiro/2018 cumprindo con-
tratualmente com as suas atividades dentro do prazo. O saldo remanescente 
mencionado acima é correspondente a duas parcelas variáveis previstas no 
cronograma contratual, que estavam atreladas a data de sincronização das 
unidades geradoras. Em 2 de janeiro de 2018, foi assinado um novo contrato 
com a Tractebel Engineering que tem por objeto serviços de engenharia e as-
sessoria técnica na gestão contratual das atividades civis remanescentes da 
fase de implantação da Usina. O valor total original do Contrato é de R$4.200 
(data-base janeiro de 2018). Do valor total do contrato, R$4.026 foram reali-
zados até dezembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o valor remanes-
cente do contrato com a Tractebel Engineering é de R$174. Em 20 de setem-
bro de 2018 a Companhia firmou um contrato, no valor total de R$1.800, com 
a Engie Brasil Serviços de Energia S.A., cujo objeto é prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva para o sistema de centrais de ar condi-
cionado e bebedouros alocados na UHE Jirau. Em 31 de dezembro de 2018, 
o valor remanescente do contrato com a Engie Brasil Serviços de Energia 
S.A. é de R$1.583. 29.2. Clientes e receita de energia elétrica - ACL. A 
Companhia firmou contratos de venda de energia, atualizados anualmente 
pelo IPCA, com os acionistas da Companhia e com empresas do mesmo gru-
po econômico. No dia 12 de setembro de 2018, o Conselho de Administração 
da Companhia aprovou por unanimidade a descontratação relativos ao mês 
de agosto de 2018 no montante de 150 MW médios dos CCVEs celebrado 
pela Companhia com os acionistas CHESF (30 MW médios), Eletrosul (30 
MW médios) e Engie (90 MW médios), através de sua subsidiária Geramamo-
ré. No dia 2 de outubro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia 
aprovou por unanimidade a descontratação relativos ao mês de setembro de 
2018 no montante de 450 MW médios dos CCVEs celebrado pela Compa-
nhia com os acionistas CHESF (90 MW médios), Eletrosul (90 MW médios) e 
Engie (270 MW médios), através de sua subsidiária Geramamoré. Estas des-
contrações geraram reduções de aportes de garantias financeiras na CCEE. 
Clientes de energia elétrica - partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017
Geramamoré Participações e Comercializadora de 

Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie) 44.246 43.594
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - 

CHESF 18.814 19.620
Engie Brasil Energia S.A. 1.299 1.349
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. - 19.660
Total 64.359 84.223
Outros clientes - partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - 
CHESF 1.045 1.038
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 228 614
Outros clientes - partes relacionadas - 371
Total 1.273 2.023
Receita de venda de energia elétrica com partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017
Geramamoré Participações e Comercializadora de 

Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
524.828 625.839

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 174.942 190.019
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - 

CHESF
174.942 190.019

Engie Brasil Energia S.A. 16.575 17.287
Total 891.287 1.023.164
29.3. Compromissos com partes relacionadas da Eletrobrás - ACR. Con-
forme citado na nota explicativa nº 1.4, 70% (setenta por cento) da garantia 
física original da UHE Jirau e 100% (cem por cento) da garantia física da am-
pliação da UHE Jirau foram vendidos no Ambiente de Contratação Regulado 
(ACR), ao preço por MWh atualizado em R$127,12 do A-5 (2008) e R$150,27 
do A-3 (2011). 
Clientes de energia elétrica com as empresas controladas da Eletrobrás
Controladas da Eletrobrás 31/12/2018 31/12/2017
Eletrobrás Distribuição Rondônia 3.727 606
Eletrobrás Distribuição Amazonas 2.547 2.417
Eletrobrás Distribuição Alagoas 2.213 338
Eletrobrás Distribuição Piauí 26 211
Outros - 1.194
Total 8.513 4.766
Os volumes de energia vendida para empresas controladas da Eletrobrás, 
assim como a receita auferida, são os seguintes:

Controladas 
 da Eletrobrás Leilão

Energia 
vendida 

Jan.- Dez./
2018 (MWh)

Jan.-
Dez.

/2018

Energia 
vendida 

Jan.-Dez./
2017 (MWh)

Jan.-
-Dez. 
/2017

Eletrobrás Distribuição 
Rondônia – CERON

Leilão A-5 
de 2008 353.051 43.932 170.530 20.599

Eletrobrás Distribuição 
Alagoas – CEAL

Leilão A-5 
de 2008 166.809 22.864 93.471 11.277

Eletrobrás Distribuição 
Amazonas

Leilão A-3 
de 2011 181.286 29.789 - -

Eletrobrás Distribuição 
Piauí - CEPISA

Leilão A-5 
de 2008 52.562 7.514 50.555 6.075

Eletrobrás Distribuição 
Piauí - CEPISA

Leilão A-1 
de 2015 1.896 307 - -

Eletrobrás Distribuição 
Alagoas - CEAL

Leilão A-1 
de 2015 479 78 - -

CELG Distribuidora
Leilão A-1 
de 2015 - - 358.283 43.203

Total 756.083 104.484 672.839 81.154
Segue abaixo as distribuidoras da Eletrobrás que foram vendidas em 2018:

Distribuidora Atual Controladora
Data do 
leilão

N° do edital 
 do leilão

Eletrobras Distribuição Piauí 
- CEPISA

Equatorial  
Energia S.A 26/07/2018

nº 2/2018-
PPI/PND

Eletrobras Distribuição 
Rondônia - CERON Energisa S.A. 30/08/2018

nº 2/2018-
PPI/PND

Eletrobras Distribuição 
Amazonas - Amazonas 
Energia

Consórcio Oliveira 
Energia – Atem 10/12/2018

nº 2/2018-
PPI/PND

Companhia Energética de 
Alagoas - CEAL

Equatorial  
Energia S.A. 28/12/2018

nº 2/2018-
PPI/PND
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29.4. Fornecedores, EUST e custo de energia elétrica com partes rela-
cionadas
Fornecedores partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF - 36
EUST – Encargo do Uso do Sistema de Transmissão a pagar

31/12/2018 31/12/2017
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 9.786 10.169
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 4.373 4.499
Total 14.159 14.668
Os valores referem-se à provisão do EUST da Usina com base no Contrato 
de Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das 
instalações de transmissão da rede básica e são contabilizados no contas a 
pagar (nota explicativa nº 19). Estes encargos em 31 de dezembro de 2018 
tinham como saldo devedor total de R$79.526 (R$77.181 em 31 de dezem-
bro de 2017). Deste montante, R$9.786 (R$10.169 em 31 de dezembro de 
2017) refere-se à CHESF e R$4.373 (R$4.499 em 31 de dezembro de 2017) 
é referente à Eletrosul.
Custo de energia vendida partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 120.439 91.198
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 53.098 54.824
Total 173.537 146.022
Os custos referentes aos encargos pagos às transmissoras pelo uso do sis-
tema de transmissão (EUST) são contabilizados no custo (nota explicativa 
nº 27). Estes encargos totalizam, em 31 de dezembro de 2018, R$809.634 
(R$791.802 em 31 de dezembro de 2017). Deste montante, R$120.439 
(R$91.198 em 31 de dezembro de 2017) refere-se à CHESF e R$53.098 
(R$54.824 em 31 de dezembro de 2017) é referente à Eletrosul.
30. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Remuneração (*) 5.891 12.667
Encargos 4.407 5.095
Benefícios 1.363 1.277
Total 11.661 19.039
(*) O valor de R$10.000 estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
para remuneração da administração inclui férias e décimo terceiro salário, não 
contemplando as despesas com encargos e benefícios. 31. PLANOS DE CON-
TRIBUIÇÃO DEFINIDA. Um plano de contribuição definida é um plano de be-
nefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para 
uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação 
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribui-
ções aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como 
despesas de benefícios a administradores e empregados no resultado, nos pe-
ríodos em que os serviços são prestados pelos administradores e empregados.

31/12/2018 31/12/2017
Resultado:

Previdência privada empregados 1.239 1.007
Previdência privada administradores 326 328

Total 1.565 1.335
32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 32.1. Gestão do risco de capital. A 
Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas ati-
vidades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimiza-
ção do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia 
permanece inalterada desde 2013. Ao administrar seu capital, o objetivo da 
Companhia é assegurar as operações, iniciadas em setembro de 2013 (con-
forme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está totalmente 
operacional, com 50 unidades geradoras em operação na UHE Jirau), para 
oferecer retorno aos acionistas, além de manter uma estrutura de capital ade-
quada para minimizar os custos associados. A Companhia não está sujeita a 
nenhum requerimento externo sobre o capital, exceto pelo índice de capitali-
zação descrito na nota explicativa nº 17. A Diretoria Financeira da Companhia 
revisa trimestralmente sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, 
considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital. 
O índice de endividamento em 31 de dezembro de 2018 é de 1,27 (1,14 em 
31 de dezembro de 2017). Índice de endividamento. A estrutura de capital 
da Companhia consiste em passivos financeiros com instituições financeiras 
(nota explicativa nº 17), saldos de caixa e equivalentes de caixa, depósitos 
vinculados (notas explicativas nº 4 e nº 10) e patrimônio líquido (nota expli-
cativa nº 25).
Composição 31/12/2018 31/12/2017
Total dos empréstimos e financiamentos (*) 10.893.081 11.147.812
Depósitos vinculados (108.137) (180.829)
(-) Caixa e equivalentes de caixa e TVM (95.767) (34.491)
Dívida líquida 10.689.177 10.932.492
Total do patrimônio líquido 8.408.047 9.610.537
Índice de endividamento líquido 1,27 1,14
(*) A dívida é definida como financiamentos de curto e longo prazos, não consi-
derando os custos de captação, conforme detalhado na nota explicativa nº 17.
32.2. Categoria do instrumento financeiro

Mensuração 31/12/2018 31/12/2017
Ativos financeiros

Depósitos vinculados (*)
Valor justo por meio 

do resultado 108.137 180.829
Clientes Custo amortizado 284.543 460.506

Total dos ativos financeiros 392.680 641.335
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros:

Fornecedores Custo amortizado 126.209 242.601
Contas a pagar Custo amortizado 398.880 410.241
Financiamentos Custo amortizado 10.811.871 11.063.349
UBP Custo amortizado 138.145 133.247

Total dos passivos financeiros 11.475.105 11.849.438
(*) Valor aplicado em título público federal, conforme cláusula sexta, parágrafo 

segundo, do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças 
(BNDES), (ver nota explicativa nº 11). 32.3. Objetivos com os riscos finan-
ceiros. Os valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros 
da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no 
mercado e de metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, conside-
rando o julgamento da Administração, foi requerida a interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. 
Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, 
os montantes que poderiam ser realizados no mercado de troca corrente. O 
uso de metodologias de mercado pode produzir efeitos diferentes nos valores 
de realização estimados. As condições financeiras e os resultados das futuras 
operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores 
de risco descritos a seguir. 32.4. Risco de taxa de juros e índices flutuan-
tes. Este risco está relacionado à possibilidade de a Companhia vir a sofrer 
perdas por conta de flutuação de taxas de juros aplicadas aos seus passivos 
ou ativos. A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes relacionadas 
às variações da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (para os contratos de 
financiamentos), ao IPCA (pelo ressarcimento à União pelo UBP), ao CDI 
(para as aplicações financeiras) e à Taxa Referencial - TR (para os depósitos 
judiciais). Análise de sensibilidade. Em decorrência do histórico de volatilida-
de das taxas de juros e dos índices de preços, a Companhia preparou uma 
análise de sensibilidade sobre seus ativos e passivos financeiros, demons-
trando os eventuais impactos sobre o seu resultado no exercício de 2018, 
com base em premissas consideradas prováveis. As variações consideradas 
para o cálculo do impacto em 31 de dezembro de 2018 foram das seguintes 
taxas: TJLP, CDI e IPCA.
(i) Variação na taxa de juros (TJLP)

Operação Exposição Risco

Impacto 
(cenário 

provável)
Impacto 

cenário A
Impacto 

cenário B

Financiamentos 10.811.871
Aumento da 
taxa TJLP (5.406) (81.089) (157.853)

Referência para 
financiamentos

Taxa de 
31/12/2018

Cenário 
provável 10% 20%

TJLP (%) 6,98% 7,03% 7,73% 8,44%
Demonstra o saldo total da dívida com o BNDES em 31 de dezembro de 
2018, considerando a TJLP de 6,98%. Para o ano de 2019 consideramos 
uma expectativa de 7,03%, conforme site do BNDES, evolução histórica da 
TJLP, consultado em 8 de fevereiro de 2019. Em relação aos financiamentos, 
os cenários A e B consideram uma variação da taxa TJLP de 10% e 20%, 
respectivamente. 

(ii) Variação na taxa do CDI Impacto

Operação Exposição Risco
 (cenário 

provável)
Impacto 

cenário A
Impacto 

cenário B
Ativos 
financeiros 194.872

Queda da 
taxa CDI (1.228) (2.494) (3.761)

Referência para 
ativos financeiros

Taxa de 
31/12/2018

Cenário 
provável 10% 20%

CDI (%) 7,13% 6,50% 5,85% 5,20%
Demonstra o saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2018, 
considerando o acompanhamento da taxa Selic, com estimativa média de 
7,13% para o exercício, de acordo com a expectativa do mercado segundo 
o relatório Focus de 8 de fevereiro de 2019. Em relação às aplicações finan-
ceiras, os cenários A e B consideram uma queda na taxa do CDI de 10% e 
20%, respectivamente. 
(iv) Variação na taxa do IPCA

Operação Exposição Risco

Impacto  
(cenário  

provável)
Impacto 

cenário A
Impacto 

cenário B

UBP a pagar 138.145
Aumento 
do IPCA 193 (345) (870)

Referência para 
UBP a pagar

Taxa de 
31/12/2018

Cenário 
provável 10% 20%

IPCA (%) 4,01% 3,87% 4,26% 4,64%
Demonstra o saldo do UBP em 31 de dezembro de 2018, considerando a taxa 
estimada do IPCA de 4,01% para o exercício, de acordo com o relatório Focus 8 
de fevereiro de 2019. Em relação ao UBP a pagar, os cenários A e B consideram 
um aumento na taxa do IPCA de 10% e 20%, respectivamente. 32.5. Risco de 
liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez da Companhia é de responsabili-
dade da Diretoria Financeira, que controla as necessidades de captação e gestão 
de liquidez de curto, médio e longo prazos, pelo monitoramento permanente dos 
fluxos de caixa previstos e reais. No intuito de assegurar a capacidade dos paga-
mentos de suas obrigações de maneira conservadora, a Companhia utiliza a po-
lítica de caixa mínimo, revisado anualmente com base nas projeções de caixa e 
monitorado mensalmente por essa Diretoria. A gestão de aplicações financeiras 
tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimen-
tos diários, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos desembol-
sos. 32.5.1. Tabelas do risco de liquidez e juros. As tabelas a seguir mostram, 
em detalhes, o prazo de vencimento contratual restante dos ativos e passivos 
financeiros não derivativos da Companhia, bem como os prazos de amortiza-
ção contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa 
não descontados dos passivos financeiros, com base na data mais próxima em 
que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem os 
fluxos de caixa dos juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na 
data mais recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.

31 de dezembro de 2018
Taxa de juros efetiva  
média ponderada - %

Menos de  
um mês

De um a três 
meses

De três meses 
 a um ano

De um a  
cinco anos

Mais de  
cinco anos Total

Instrumentos a taxas de juros pós-fixadas CDI entre 94 a 100% 86.735 - - - - 86.735
LFT- conta reserva Selic x 100,52% - - - 108.137 - 108.137
Clientes 147.159 136.515 1.985 - - 285.659
Total dos ativos 233.894 136.515 1.985 108.137 - 480.531
Financiamentos TJLP + 2,65% 103.221 310.133 830.549 6.395.901 12.945.862 20.585.666
Fornecedores 66.138 - 49.750 10.321 - 126.209
UBP a pagar IPCA 1.213 2.426 10.917 89.762 33.827 138.145
Provisão para custos ambientais 9.603 19.207 86.429 109.786 417.187 642.212
Total dos passivos 180.175 331.766 977.645 6.605.770 13.396.876 21.492.232
31 de dezembro de 2017
Instrumentos a taxas de juros pós-fixadas CDI entre 94% e 99,1% 33.774 - 63.143 - - 96.917
LFT- conta reserva Selic x 100,4% - - - 117.686 - 117.686
Clientes 208.304 251.473 2.347 - - 462.124
Total dos ativos 242.078 251.473 65.490 117.686 - 676.727
Financiamentos TJLP + 2,65% 101.806 203.852 921.339 5.060.298 16.616.156 22.903.451
Fornecedores 62.334 6.260 53.894 111.123 8.990 242.601
UBP a pagar IPCA 1.131 2.262 7.147 85.872 797.520 893.932
Provisão para custos ambientais 7.434 14.868 66.906 181.440 146.212 416.860
Total dos passivos 172.705 227.242 1.049.286 5.438.733 17.568.878 24.456.844

33. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA. Durante os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Companhia realizou a se-
guinte atividade que não envolveu caixa e, portanto, foi excluída da demons-
tração dos fluxos de caixa: 

31/12/2018 31/12/2017
Tributos compensados (a) 218.219 261.948
Imobilizado (b) - 472.633
(a) Referem-se à tributos compensados no exercício (nota explicativa nº 7). 
(b) Referem-se à reclassificação do ativo intangível para o imobilizado.
34. SEGUROS. A Companhia promove a contratação de todos os seguros 
necessários para atender à legislação, às obrigações contratuais do finan-
ciamento obtido com o BNDES e às obrigações de concessão, transferindo 
para as seguradoras os riscos relacionados a operação da usina, a saber: a) 
Responsabilidade civil geral. Este seguro cobre os danos provocados a ter-
ceiros, de responsabilidade civil geral e visa indenizar o segurado por quais-
quer quantias que ele seja responsável por pagar, legalmente, em relação a 
morte, dano corporal, interferência, transgressão ou incômodo que ocorram 
durante o período de vigência e decorram de ou sejam relativos ao negócio. 
A vigência deste seguro que cobre os riscos foi renovada de 20 de março de 
2018 até 20 de março de 2019. b) Operacional. • Riscos operacionais (reno-
vação de apólice). Este seguro cobre danos materiais decorrentes de sinistros 
cobertos pela apólice. Os valores em risco e os respectivos limites máximos 
de indenização foram contratados conforme segue:

Tipo de cobertura
Valor em 

risco
Limite máximo 
de indenização

Vigência da cobertura con-
siderando o endosso

Riscos 
operacionais 8.973.481 1.000.000 20/03/2018 a 20/03/2019
35. COMPROMISSOS. 35.1. Compromissos advindos do Contrato de 

Concessão. A Companhia assumiu alguns compromissos por meio do Con-
trato de Concessão, entre os quais se destacam: • A aplicação, anualmente, 
um percentual de 1% de sua receita operacional líquida – ROL, apurada de 
acordo com o disposto no MCSPE, em projetos de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamen-
tos estabelecidos pela ANEEL, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 
2000, alterada pelas Leis nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 
de março de 2004, nº 11.465, de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 9 de 
dezembro de 2009, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. • A garantia firmada 
oriunda do Edital de Leilão - ANEEL 02/2011 (Leilão A-3, de agosto de 2011), 
que foi totalmente liberada em fevereiro de 2017, pela SCG/ANEEL, nos ter-
mos descritos no item 13.4 do edital de Leilão 02/2011. • A garantia de cumpri-
mento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão, conforme item 
12 do Edital de Leilão nº 05/08 (entre as quais se destacam a obtenção de LI, 
incluindo projetos socioambientais, e de LO), no valor inicial de R$650.000, 
que foi totalmente liberada pela SCG/ANEEL, nos termos da subcláusula 13ª 
da cláusula 7ª do Contrato de Concessão de 2008. 36. GARANTIAS RECE-
BIDAS. As garantias contratuais podem ser de adiantamento contratual ou 
de performance. Quanto à forma, elas podem ser corporativas, retenção de 
valores pagos, fiança bancária e seguro garantia. A garantia de adiantamento 
contratual, sempre na forma de fiança bancária, está diretamente relacionada 
ao valor de adiantamento previsto no contrato, que só pode ser realizado 
após o envio da garantia por parte do fornecedor. A garantia de performance 
está relacionada ao cumprimento dos eventos contratuais e objetiva proteger 
a Companhia contra um eventual descumprimento de contrato. De modo ge-
ral, essas garantias podem ser reduzidas com a apropriação do adiantamento 
e o cumprimento dos marcos contratuais. Na tabela a seguir, estão listadas as 
principais informações sobre as garantias recebidas, de acordo com a moeda 
original estipulada em contrato e, por consequência, nas garantias:

Tipo de serviço/equipamento Fornecedor Tipo de Garantia
Valor contratual 

 inicial (em R$/mil)
Valor garantido  

atual (em R$/mil)
Banco emissor da fiança  

bancária em vigor
Entrada em vigor 

da fiança atual
Vencimento da 
fiança bancária

Sistemas elétricos e auxiliares Siemens
Performance 

(Siemens) 67.459 20.722 Chartis 31/05/2009 30/04/2019
Manutenção da subestação coletora em Porto Velho e manutenção das linhas 

de transmissão da UHE Jirau
Cotesa  

Engenharia Ltda. Seguro garantia 136 136 Berkley International do Brasil 02/03/2017 02/03/2019
Elaboração de estudos hidrológicos do Rio Madeira e afluentes Internave engenharia Seguro garantia 30 30 Pottencial Seguradora S.A. 01/05/2017 01/04/2019
Manutenção elétrica RM dos Santos Seguro garantia 307 307 Berkley International do Brasil 01/06/2017 01/09/2019
Manutenção mecânica RM dos Santos Seguro garantia 339 339 J Malucelli 01/06/2017 01/07/2019
Engenharia do Proprietário Leme Engenharia Ltda. Seguro garantia 210 210 J Malucelli 02/01/2018 02/01/2019
Garantia de indenização, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, 

em razão do inadimplemento das obrigações previstas em Contrato, 
referente a elaboração do Projeto Executivo do LOG BOOM da UHE JIRAU Themag Engenharia Seguro garantia 96 96 Pottencial Seguradora S.A. 12/09/2018 12/09/2019

Total 68.577 21.840
Garantias em US$ (milhares):

Turbinas importadas Dong Fang Performance 15.000 15.000 Bank of China 27/03/2012 15/05/2021
Total 15.000 15.000
37. EVENTOS SUBSEQUENTES. • ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. Nos dias 25 e 28 de janeiro de 2019, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, os sócios Engie, CHESF, 
Eletrosul e Mizha, adiantaram para a Companhia o valor total de R$40.000, sendo R$16.000 adiantados pela Engie, R$8.000 pela CHESF, R$8.000 pela Eletrosul e R$8.000 pela Mizha. 38. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. A conclusão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela Diretoria da Companhia em 7 de março de 2019.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da Energia Sustentável do Brasil S.A.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Energia Sustentável do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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. Ênfases. Incerteza relevante relacionada com a continuidade 
operacional e cumprimento das obrigações dos financiamentos. Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1.3, 
nº 14 nº e 17 às demonstrações financeiras, nos últimos exercícios a Companhia vem apurando prejuízos recorrentes 
- R$1.202.490 mil em 31 de dezembro de 2018 (R$57.214 mil em 2017), apresenta capital circulante líquido negativo 
de R$314.358 mil (R$54.185 mil em 2017), reconheceu perda na realização do imobilizado de R$748.461 mil em 31 
de dezembro de 2018 e não atingiu o indicador financeiro mínimo de 1,2 referente ao índice de cobertura de dívida 
(Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD) previsto nos contratos de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais bancos repassadores. Apesar de a Administração, 
amparada na opinião de seus assessores legais, concluir que o não atingimento do ICSD mínimo não resulta no 
vencimento antecipado dos financiamentos, haverá a necessidade de dobrar, até 31 de março de 2019, o saldo da 
conta reserva e das fianças que servem de garantias dos financiamentos. A Administração vem negociando com os 
bancos repassadores a obtenção da dispensa do cumprimento do ICSD, entretanto conta com o compromisso de 
seus acionistas para prover todos os recursos financeiros necessários para eventual confirmação da necessidade do 
depósito ou incremento das fianças e, principalmente, para a continuidade das operações e cumprimento com as 
demais obrigações dos contratos de financiamentos, até que a geração futura de caixa, prevista no plano de negócios 
da concessão, seja confirmada. A eventual não confirmação do suporte financeiro previsto no plano de negócios da 
Administração resultará em incerteza relevante quanto à continuidade das operações da Companhia. Nossa opinião 
não contém modificação relacionada a esse assunto. Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de 
dezembro de 2018 e reemisão do Relatório do Auditor Independente. Em 26 de fevereiro de 2019, emitimos relatório 
sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, contendo ressalva 
por limitação de escopo devido ao fato de não termos concluído a análise da abertura de valores, que ensejaram a 
indicação de reclassificações, executadas pela Administração da Companhia. As reclassificações realizadas, sem 
qualquer alteração nas contas patrimoniais e de resultado da Companhia, transferiu para custo de energia vendida 
(“Custos”) certas despesas, no montante de R$143.570 mil, que até o exercício anterior eram apresentadas como 
despesas gerais e administrativas (“DGA”). Conforme descrito na nota explicativa nº 2.4, essas demonstrações 
financeiras, anteriormente analisadas pela diretoria e aprovadas para conclusão em 19 de fevereiro de 2019, foram, 
portanto, alteradas, considerando as reclassificações indicadas na referida nota explicativa, conforme pronunciamento 
técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Assim, foi efetuada a reemissão 
das demonstrações financeiras e na sequência aprovada a sua conclusão pela Diretoria da companhia para 
divulgação em 7 de março de 2019. Consequentemente, a ressalva relacionada ao referido assunto contida em 
nosso relatório anteriormente emitido não é mais necessária e, portanto, nossa nova opinião neste relatório não 
contém modificação relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o 

Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse fato. Responsabilidades da Administração 
pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 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, 12 de março de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Antonio Carlos Brandão de Sousa
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RJ 065976/O-4
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações  do Resultado, Demonstrações do Resultado 
Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações do Fluxo de Caixa e as Demonstrações do Valor Adicionado, acompa-
nhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição dos 
senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)
ATIVO 2018 2017
Circulante 12.977.571 10.740.273
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 04) 1.194.030 156.514
Contas a receber de clientes (Nota 05) 9.179 662.576
Estoques (Nota 06) 7.275.305 5.470.141
Ativos biológicos (Nota 07) 4.261.341 4.359.083
Impostos a recuperar e créditos tributários 48.123 18.462
Outros ativos circulantes 189.593 73.497
Não Circulante 73.321.404 70.686.587
Outros ativos não circulantes 3.089 3.089
Ativos biológicos (Nota 07) 4.377.244 2.705.906
Imobilizado (Nota 08) 68.939.717 67.976.238
Intangível 1.354 1.354
Total do Ativo 86.298.975 81.426.860
PASSIVO 2018 2017
Circulante 10.153.325 2.130.342
Contas a pagar 522.035 561.922
Empréstimos e financiamentos (Nota 09) 6.031.622
Salários e encargos sociais 308.814 345.331
Impostos e contribuições a recolher 11.410 575.047
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 2.852.072
Outras obrigações (Nota 11) 427.372 648.042
Não Circulante 13.280.013 13.188.181
Provisão para imposto de renda e contribuição social
 diferidos (Nota 12) 13.165.258 12.920.032
Outras obrigações (Nota 11) 114.755 268.149
Patrimônio Líquido (Nota 13) 62.865.637 66.108.337
Capital social 46.300.234 45.207.309
Adiantamento para futuro aumento de capital – 1.092.886
Reservas de reavaliação 30.500.150 31.276.629
Ajustes de avaliação patrimonial 11.650.804 11.681.929
Prejuízos acumulados (25.585.551)(23.150.416)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 86.298.975 81.426.860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Demonstrações do Valor Adicionado em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)
2018 2017

Receitas/(Despesas) 11.348.857 16.072.239
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 7.939.740 11.580.232
Outras 597.887 1.801.676
Receitas relativas à produção de ativos próprios 2.811.380 2.774.326
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (150) (83.995)
Insumos adquiridos de terceiros 12.020.282 16.787.330
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
 vendidos (Nota 15) 7.122.061 10.003.946
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 4.933.018 6.783.384
Perda/recuperação de valores ativos (34.797)
Valor adicionado bruto (671.425) (715.091)
Depreciação e amortização, líquida daquela atribuída
 ao estoque 640.455 793.942
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (1.311.880) (1.509.033)
Valor adicionado recebido em transferência 74.330 31.261
Receitas financeiras 74.330 31.261
Valor adicionado total a distribuir (1.237.550) (1.477.772)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal: 1.313.336 2.251.170
 Remuneração direta 1.094.523 1.644.521
 Benefícios 133.981 138.487
 FGTS 84.832 468.162
Impostos, taxas e contribuições 661.468 410.437
 Federais 616.872 327.781
 Estaduais 39.513 80.966
 Municipais 5.083 1.690
Remuneração de capitais de terceiros 282.630 229.762
 Juros 273.153 224.128
 Aluguéis 9.477 5.634
Remuneração de capitais próprios (3.494.984) (4.369.141)
Retenção do prejuízo do exercício (3.494.984) (4.369.141)
Valor adicionado total distribuído (1.237.550) (1.477.772)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações: 2018 2017
 Atividade operacional
 Prejuízo líquido do exercício (3.494.984) (4.369.141)
 Depreciação e amortização, líquida da depreciação
 atribuída ao estoque 640.455 793.942

 Resultado do ativo não circulante baixado (Nota 08) 537.455 786.714
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos (Nota 07) (738.262) 1.082.605
 Juros e atualizações monetárias 209.215 215.543
 Aumento nos ativos:
 Contas a receber de clientes 653.397 (415.061)
 Impostos a recuperar 413.609 (512.544)
 Estoques (695.445) (3.388.087)
 Ativos biológicos (835.332) 4.743.570
 Outros (116.096) (16.754)
 Redução nos passivos:
 Contas a pagar (39.887) 52.578
 Salários e encargos sociais (36.517) (85.928)
 Impostos, taxas e contribuições a recolher (563.637) (132.592)
 Outros (457.022) (451.348)
 Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (4.523.051) (1.696.503)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
 Imobilizado (3.168.151) (3.271.379)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (3.168.151) (3.271.379)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
 Empréstimos obtidos 5.876.607
 Redução (aumento) de débitos com empresas ligadas 2.852.072 402.239
 Aumento de capital social (Nota 13) 2.724.614
 Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 13) 39 1.092.886
  Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 8.728.718 4.219.739
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 1.037.516 (748.143)
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes
 de Caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 156.514 904.657
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.194.030 156.514
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 1.037.516 (748.143)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)
Capital 
Social

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Reservas de 
reavaliação

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio líquido 
Total

Saldos em 01/01/2016 (Nota 13) 37.207.292 31.799.899 11.978.210 (19.916.891) 61.068.510
Integralização de capital 8.000.017 8.000.017
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.092.886 1.092.886
Realização da mais valia de ativos (523.270) (296.281) 1.135.616 316.065
Prejuízo líquido do exercício (4.369.141) (4.369.141)
Saldos em 31/12/2017 45.207.309 1.092.886 31.276.629 11.681.929 (23.150.416) 66.108.337
Aumento de capital 1.092.925 (1.092.886) 39
Realização da mais valia de ativos (1.012.689) (47.160) 1.059.849
Realização de tributos diferidos 236.210 16.035 252.245
Prejuízo líquido do exercício (3.494.984) (3.494.984)
Saldos em 31/12/2018 46.300.234 30.500.150 11.650.804 (25.585.551) 62.865.637

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)
Operações continuadas 2018 2017
Receita líquida (Nota 14) 7.542.226 10.964.287
Custo das vendas (Nota 15) (7.122.061)(10.003.946)
Lucro bruto 420.165 960.341
Despesas gerais e administrativas (Nota 16) (3.713.544) (3.760.335)
Despesa com depreciação e amortização (640.455) (793.941)
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos (Nota 07) 738.262 (1.082.605)
Outras receitas operacionais, líquidas de outras
 despesas (Nota 17) (105.579) 2.795

(3.721.316) (5.634.086)
Prejuízo operacional (3.301.151) (4.673.745)
Resultado financeiro (Nota 18) (198.823) (192.867)
Receitas financeiras 74.330 31.261
Despesas financeiras (273.153) (224.128)
Prejuízo antes dos impostos (3.499.974) (4.866.612)
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente
 Diferido (Nota 19) 4.990 497.471
Prejuízo Líquido do Exercício (3.494.984) (4.369.141)
Prejuízo líquido básico e diluído por ação
 ON e PN (R$):
Ordinária nominativa (1,84) (2,31)
Preferencial nominativa (1,84) (2,31)
Média ponderada das ações ao longo do exercício
Ordinária nominativa 1.340.276 1.328.055
Preferencial nominativa 562.212 562.212

1.902.488 1.890.267
Prejuízo por ação básico e diluído (R$) (1,84) (2,31)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2018 e de 2017 (Em reais)

2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (3.494.984) (4.369.141)
Total de resultados abrangentes para o exercício (3.494.984) (4.369.141)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e de 2017
1. Informações Gerais: A Fartura Agropecuária S.A., é uma Sociedade Anônima
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia do Fla-
mengo nº 200, 19º andar (Parte), registrada na BM&F Bovespa desde 1991, tendo
como filial a Fazenda São João, localizada no Município de Santana do Araguaia
- PA, onde explora a atividade pecuária de bovinocultura de corte, cultivo e comer-
cialização de grãos, simultaneamente com as práticas de conservação da fauna e 
da flora. Está identificada nas presentes notas explicativas pela sua denominação 
social “Fartura” ou por “Companhia”. Embora a Companhia venha apresentando 
recorrentes prejuízos contábeis, as operações não apresentam indícios de descon-
tinuidade devido a controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. realizar envios de mútuo que são posteriormente substituídos por 
aumento de capital, além de aporte de capital. Além disso, no ano de 2018, a 
Fartura obteve recursos no mercado para o financiamento do custeio agrícola e 
pecuário. Ao longo de 2018 a Companhia investiu e adotou diversas medidas vi-
sando ganho de produtividade e de escala para a safra 2018/2019. Além disso, a 
Fartura ampliou a área de plantio para 2.000 hectares com foco no preparo do solo 
e reformou outros 800 hectares de áreas antigas que vinham apresentando uma 
produtividade abaixo dos padrões da Companhia, principal fator para a obtenção 
de resultados de excelência na agricultura e que compreende a limpeza, gradeação 
e correção de PH do solo. Soma-se a isso a diligência nos processos subsequen-
tes ao preparo do solo, como controle de pragas e adubação, o que permite a 
atuação pontual caso seja necessário. Outro ponto fundamental para o aumento 
da eficiência na colheita foi a aquisição de maquinário (novos tratores e uma plan-
tadeira), com tecnologia embarcada visando a melhoria de produtividade (piloto 
automático e GPS) que melhoram o plantio entre 3% a 4%. 2. Base de Apresen-
tação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As 
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consis-
tentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2018, ava-
liamos a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e estamos 
certos de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar 
continuidade aos negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incer-
teza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Com-
panhia em continuar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou 
apresentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados e refletem a gestão da 
Companhia, salvo manifestação em contrário. 2.1. Critérios gerais de elaboração 
e divulgação: As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao 
valor justo. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e 
exigibilidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável 
que sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este proce-
dimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no longo prazo. 
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é requerida pela 
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa de-
monstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresen-
tada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações 
financeiras. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria 
em 25/03/2019. 2.2. Sumário das principais práticas contábeis adotadas: As 
principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são: a) Moeda funcional: 
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, sendo esta a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia. b) Ativos financeiros: A Companhia 
valoriza os instrumentos financeiros derivativos pelo seu valor justo na data das 
demonstrações financeiras, sendo a principal evidência do valor justo a considera-
ção das cotações obtidas junto aos participantes do mercado. O valor de mercado 
reconhecido em suas demonstrações financeiras pode não necessariamente re-
presentar o montante de caixa que a Companhia receberia ou pagaria, conforme 
apropriado, se a Companhia liquidasse as transações na data das Demonstrações 
Financeiras. A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento 
inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo reconhecido no 
resultado, custo amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes 
(quando aplicável). A classificação depende da finalidade para a qual os ativos fi-
nanceiros foram adquiridos, como detalhado na nota 18. Ativos financeiros ao valor 
justo reconhecido no resultado: Os ativos financeiros ao valor justo reconhecido no 
resultado são ativos financeiros mantidos com o objetivo de realização de fluxos 
de caixa com a venda dos ativos. Um ativo financeiro é classificado nessa catego-
ria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos 
dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Reconhecimento e 
mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente re-
conhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhe-
cidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado. Os ativos 
financeiros ao valor justo reconhecido no resultado são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resul-
tado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, 
contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimen-
to original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, 
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e de-
duzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvi-
dosa, com base em análise individual dos valores a receber e em montante consi-
derado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na 
realização desses créditos, os quais podem ser modificados em função da recupe-
ração de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de 
clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é 
relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade 
de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para 
identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros 
são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um 
ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro 
e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do inves-
timento. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma 
perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira rele-
vante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Estoques: 
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo 
ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo 
biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está 
no “ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão 
é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. d) Ativos biológicos: 
Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de 
corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e não 
circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor 
justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas significativas na determi-
nação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota 7. A avalia-
ção dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou 
perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado 
do período em que ocorrem em linha específica da demonstração do resultado, 
denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O aumento ou 
diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos 
ativos biológicos no início e final do período avaliado. e) Operações com partes 
relacionadas (passivo circulante): As transações comerciais e financeiras reali-
zadas com controladora referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela 
variação da taxa SELIC, em sua maior parte. f) Imobilizado: O ativo imobilizado é 

demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acu-
mulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A 
Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação 
da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração 
de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. 
A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se 
necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade. 
As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota 8. g) Intangível: 
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e pro-
váveis perdas para redução ao valor recuperável (impairment), sendo a amortização 
calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil. h) Redução ao 
valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e 
os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de veri-
ficar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou 
a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM 
nº 527/2007, e constatou que os mesmos são realizáveis. Para fins de avaliação 
do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de 
Caixa - UGCs). i) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem os bens e 
direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequen-
tes à data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, até a data do 
balanço. j) Contas a pagar: As contas a pagar de fornecedores são reconhecidas 
pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, quando aplicável, das variações 
monetárias e correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços. 
k) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O resultado é apurado
em conformidade com o regime contábil de competência. A receita de vendas é
apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos,
sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho,
quando da transferência do controle dos produtos e quando possa ser medida de
forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As receitas finan-
ceiras representam juros e variações monetárias decorrentes de aplicações finan-
ceiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e passivos mone-
tários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime de
competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. l) Imposto de renda
e contribuição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto de
renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas alí-
quotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro. Os
saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regime de competência.
Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados nos
balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no passivo não circulante. A provisão
para imposto de renda e contribuição social corrente do período é apresentada nos
balanços patrimoniais líquida dos adiantamentos de impostos pagos durante o
período. m) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicáveis às demons-
trações financeiras a partir de 01/01/2018: Adoção inicial do CPC 48/IFRS 9
- Instrumentos Financeiros e CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com
Cliente: A Companhia adotou inicialmente o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Finan-
ceiros e o CPC 47/IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes usando o método
de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito de adoção inicial da
norma reconhecida na data de aplicação inicial (ou seja, 01/01/2018). Consequen-
temente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresentada e, desta forma,
foi apresentada conforme reportado anteriormente de acordo com as normas an-
teriormente vigentes. CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente: O CPC 47/
IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por
quanto a receita é reconhecida. A receita é reconhecida quando um cliente obtém 
o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de con-
trole - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julga-
mento. Substitui o CPC 30/IAS 18 Receitas e interpretações relacionadas. A 
Companhia avaliou seus julgamentos acerca da transferência de controle bem
como possíveis impactos de devoluções e existência de “pacotes de vendas” e não
identificou alterações ou valores materiais para ajuste de adoção inicial. CPC 48/
IFRS 9 Instrumentos financeiros: • Classificação e mensuração de Ativos financei-
ros: O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC
38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto,
ele elimina as antigas categorias do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: man-
tidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A 
adoção do CPC 48/IFRS 9 não teve efeito nas políticas contábeis da Companhia.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimen to inicial, um ativo financeiro é clas-
sificado como mensurado: a custo amortizado; ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA); ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). A 
classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente base-
ada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado em suas
características de fluxos de caixa contratuais. Um ativo financeiro é mensurado ao
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado a VJR: – é mantido dentro de um modelo de negócio cujo obje-
tivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e – seus
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumen-
to de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não
for designado como mensurado a VJR: – é mantido dentro de um modelo de ne-
gócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
quanto pela venda de ativos financeiros; e – seus termos contratuais geram em
datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros
sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um instrumento
patrimonial a escolha é feita investimento por investimento. Se mantido para nego-
ciação será mensurado como VJR, ou, a Companhia pode optar irrevogavelmente
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amorti-
zado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. No reco-
nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo fi-
nanceiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao
custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significa-
tivamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor
justo disponível no CPC 48/IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um
Contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo
que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensu-
rado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes políticas
contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos
financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados
ao valor justo por meio do Resultado (VJR). O resultado líquido, incluindo juros, é
reconhecido no resultado. • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são
mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, possíveis ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no re-
sultado. • Ativos financeiros mensurados ao VJORA: Esses ativos são mensurados
de forma subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(VJORA). No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado
para o resultado. A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais
no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para
cada classe de ativos financeiros da Companhia em 01/01/2018:
Categoria de instrumentos 
financeiros

Classificação de 
acordo com o CPC 38

Classificação de
acordo com o CPC 38

Caixa e bancos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a pagar de partes
 relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
• Impairment de Ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perda
incorrida” do CPC 38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O novo 
modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo 

amortizado e aos mensurados a VJORA. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as 
perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38/
IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber 
e caixa e equivalentes de caixa. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as provisões 
para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: – Perdas de crédito 
esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis 
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e – Perdas 
de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam 
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um 
instrumento financeiro. A Companhia optou por mensurar provisões para perdas 
com contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a 
perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar se o risco de crédito 
de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial 
e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações 
razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço 
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base 
na experiência histórica da Companhia e de avaliação de crédito. A Companhia 
considera um ativo financeiro como inadimplente quando: – é pouco provável que o 
credor pague integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações como 
a realização da garantia (se houver alguma); ou – o ativo financeiro está vencido há 
mais de 180 dias. A Companhia avaliou os impactos e reclassificações e não identi-
ficou valores materiais para ajuste de adoção inicial. Aplicáveis às demonstrações 
financeiras a partir de 01/01/2019: Uma série de novas normas serão efetivas para 
exercícios iniciados após 01/01/2019. A Companhia não adotou essas alterações 
na preparação destas demonstrações financeiras. Entre as normas que ainda não 
estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/IFRS 16 não tenha impacto material 
nas demonstrações financeiras da Companhia no período de aplicação inicial. IFRS 
16 - Arrendamento mercantil: A Companhia deverá adotar o CPC 06 (R2)/IFRS 
16 - Arrendamentos a partir de 01/01/2019. 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 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Os arrendatários tam-
bém deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados 
eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos 
pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou 
taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá 
o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de 
direito de uso. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo
o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 
A Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para seus contratos que foram 
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais. A Companhia optará 
por utilizar as isenções para contratos de arrendamento de curto prazo e de baixo 
valor. A natureza das despesas relacionadas aos arrendamentos mudará porque 
a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso 
e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Companhia atualmente 
reconhece uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do 
arrendamento, e reconhece ativos e passivos na medida em que havia uma diferença 
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhe-
cidas. A Companhia ainda não concluiu a avaliação dos potenciais impactos que a 
aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras. 
Com base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia estima que não 
terá impactos nas suas demonstrações pois não possui contratos de alto valor. IFRIC 
23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro: A Compa-
nhia está em fase de avaliação dos impactos da norma, porém não espera efeitos 
significativos da adoção. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis 
Significativas: Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizados jul-
gamentos, estimativas e premissas contábeis para a contabilização de certos ativos 
e passivos e outras transações, e no registro das receitas e despesas dos períodos. 
A definição dos julgamentos, estimativas e premissas financeiras adotadas pela 
Administração foi elaborada com a utilização das melhores informações disponíveis 
na data das referidas demonstrações financeiras, envolvendo experiência de eventos 
passados, previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando 
aplicável. As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas 
contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões para 
créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; avaliação do valor justo dos 
ativos biológicos. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de 
julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, 
podem ser divergentes. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se baseie em 
estimativas para registro de certas transações e informações sobre dados das suas 
demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, 
quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas 
estimativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As 
principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: 
a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota 05; b) Estoques - nota 06; 
c) Ativos biológicos - nota 07; d) Imobilizado - nota 08. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Para fins do caixa e equivalentes de caixa, os saldos estão representados
por caixa em poder da Companhia e depósitos bancários.

2018 2017
Caixa e bancos 6.755 4.820

6.755 4.820
Moeda Nacional
CDB Bradesco (CDI 99% a 102,0%) 3.453 27.694
Banco Mercantil (CDI 100% ) 1.183.822 124.000

1.187.275 151.694
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.194.030 156.514
5. Contas a Receber de Clientes: O quadro abaixo demonstra os valores que as 
empresas controladas têm a receber de seus clientes:

2018 2017
Contas a receber 93.324 746.571
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (84.145) (83.995)
Total 9.179 662.576

2018 2017
A vencer 9.142 648.502
Vencidos:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias 13.924
De 91 a 180 dias 37 150
Mais de 180 dias 84.145 83.995
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (84.145) (83.995)

9.179 662.576



n Monitor Mercantil Financeiro22 Quarta-feira, 17 de abril de 2019

FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perda estimada para créditos de liquidação duvidosa. Neste exercício a Com-
panhia reconheceu o montante de R$ 150 como crédito de liquidação duvidosa 
de títulos vencidos a mais de 180 dias. Movimentação da perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa:
Controladas 2018
Saldo inicial 83.995
Adições 150
Saldo final 84.145
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída 
em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realização 
dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos que estão vencidos 
há mais de 180 dias e na expectativa de perdas com base em histórico. 6. Estoques
Descrição 2018 2017
Soja 630.789 543.743
Material de consumo 3.438.947 2.084.181
Estoque em formação (milho e soja) 2.874.750 2.842.217
Mercadoria em poder de terceiros 330.819
Total 7.275.305 5.470.141
Descrição
Saldo apresentado em 31/12/2016 2.633.985
Entrada por compra 6.610.403
Apropriação de custos 4.196.218
(–)Baixa por utilização (6.233.972)
(–) Custo do produto vendido (1.184.563)
(–) Perda (551.930)
Saldo apresentado em 31/12/2017 5.470.141
Entrada por compra 8.056.673
Apropriação de custos 5.708.925
Ajuste ao valor realizável (34.497)
(–)Baixa por utilização (7.400.526)
(–) Custo do produto vendido (4.469.406)
(–) Perda (56.005)
Saldo apresentado em 31/12/2018 7.275.305
O estoque de soja refere-se a produtos agrícolas mensurados ao valor justo, 
menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pronuncia-
mento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Neste exercício foi reconhecido o montante 
de (R$ 34.497) como ajuste a valor realizável líquido sobre os estoques de soja. 
Uso de estimativa: a Companhia realiza análise do valor realizável dos seus 
estoques através da comparação de seus saldos contábeis e valor de mercado. 
Quando este é inferior ao valor contábil, a Companhia constitui provisão para 
ajuste realizável reconhecido no resultado no período em que ocorrer. 
7. Ativos Biológicos 2018 2017
Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 732 501.874
Novilhas e novilhos 616 617.423 1.092 990.844
Bois – – 222 467.161
Subtotal 616 617.423 2.046 1.959.879
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de
 produção:
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 1.095.002 1.174.224
Total 1.712.425 3.134.103
Rebanho em formação próprio 2.548.916 1.224.980
Total do circulante 4.261.341 4.359.083

2018 2017
Não circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 54 119.745 106 208.836
Vacas 2.625 4.220.186 1.576 2.490.774
Rebanho bovino 2.679 4.339.931 1.682 2.699.610
Rebanho equino 112 37.313 107 6.296
Total do não circulante 2.791 4.377.244 1.789 2.705.906
Total dos ativos biológicos 2.791 8.638.585 1.789 7.064.989

O saldo dos ativos biológicos da Companhia está avaliado pelo valor justo conside-
rando o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos custos 
necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avaliados 
pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e 
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho 
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação 
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão, 
substancialmente, próximos ao valor justo. No ano de 2018 foram comprados 12 
muares (rebanho equino) machos acima de seis meses e 03 muares fêmeas acima 
de 36 meses no valor total de R$ 33.000.
Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2017 4.359.083
Transferência do não circulante (847.673)
Apropriação de custos 3.626.578
Diminuição devido a vendas (2.652.656)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (115.827)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda (134.854)
Doação (3.548)
Outras (saídas)/ajustes 30.238
Saldo apresentado em 31/12/2018 4.261.341
Não Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2017 2.705.906
Transferência para o circulante 847.673
Entrada por compra 33.000
Redução devido a mortes (74.945)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 873.116
Depreciação (1.878)
Outras (saídas)/ajustes (5.628)
Saldo apresentado em 31/12/2018 4.377.244
Em 31/12/2018, os animais de fazenda mantidos para venda eram compostos de 
616 cabeças de gado.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária 2018
Circulante Quantidade Valor
Vacas 748 1.047.200
Total 748 1.047.200
Em 28/09/2018, a Fartura agropecuária S.A. celebrou o contrato de parceria 
pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia ficou 
responsável pelo manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo com 
o parceiro todos os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros e
bezerras nascidas. Uso de estimativas: premissas para o reconhecimento do 
valor justo dos ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Bioló-
gico, a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa 
de venda, seguindo as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou 
que a abordagem de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o 
cálculo do valor justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a aborda-
gem de custo para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto a 
divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos no 
CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1 e 3. (iii) O valor de mercado do rebanho 
bovino é obtido através de pesquisa de preços em mercados específicos de cada 
área e são considerados dados como idade, raça e qualidades genéticas similares, 
divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados pela Compa-
nhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos ativos biológicos 
é realizada com base no valor justo no período. Os eventuais  ajustes ocorridos da 
nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao 
valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu por efetuar a avaliação 
do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob o entendimento de que 
este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem do saldo de valor justo 
dos ativos biológicos registrado em suas demonstrações financeiras.
Análise de sensibilidade

Técnica de Inputs O valor justo alteraria se:
Propriedade avaliação não observáveis Aumentar Diminuir

Animais vivos
Abordagem 

custo
Custo da ração (milho, 

farelo de soja) Custo superior Custo inferior
Custo com mão de obra Custo superior Custo inferior

8. Imobilizado
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018
Terrenos 52.660.424 17.625 52.678.049
Edificações e instalações 4.634.584 1.440 (34.553) 108.705 4.710.176
Equipamentos e acessórios 5.884.125 110.968 (12.150) 5.982.943
Veículos 447.515 269.317 716.832
Móveis e utensílios 218.662 3.584 222.246
Pastagem 12.088.549 (1.085.970) 632.581 11.635.160
Correção e preparo do solo 2.114.901 9.513 1.282.660 3.407.074
Outros 868.109 27.282 895.391
Subtotal do imobilizado: 78.916.869 439.729 (1.132.673) 2.023.946 80.247.871
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (1.739.791) 9.286 (105.039) (1.835.544)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (1.942.810) 3.359 (490.147) (2.429.598)
Veículos 10% a 20% (233.106) (50.493) (283.599)
Móveis e utensílios 10% (196.995) (6.378) (203.373)
Pastagem 5% (6.211.969) 582.573 (638.942) (6.268.338)
Correção e preparo do solo 20% (129.871) (444.516) (574.387)
Outros 4% a 10% (746.621) (14.660) (761.281)
Total Depreciação acumulada: (11.201.163) 595.218 (1.750.175) (12.356.120)
Imobilizado em andamento 260.532 2.811.380 (2.023.946) 1.047.966
Total do imobilizado: 67.976.238 3.251.109 (537.455) (1.750.175) 68.939.717
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2016 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2017
Terrenos 52.638.424 22.000 52.660.424
Edificações e instalações 4.366.201 3.200 265.183 4.634.584
Equipamentos e acessórios 4.245.101 975.225 (35.200) 698.999 5.884.125
Veículos 638.331 119.691 (310.507) 447.515
Móveis e utensílios 206.897 11.765 218.662
Pastagem 12.088.549 12.088.549
Correção e preparo do solo 473.116 1.641.785 2.114.901
Outros 1.534.553 18.216 (624.837) (59.823) 868.109
Subtotal do imobilizado: 76.191.172 1.150.097 (970.544) 2.546.144 – 78.916.869
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (1.548.463) (191.328) (1.739.791)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (1.555.196) 24.798 (412.412) (1.942.810)
Veículos 10% a 20% (353.254) 159.032 (38.884) (233.106)
Móveis e utensílios 10% (191.889) (5.106) (196.995)
Pastagem 5% (5.584.673) (627.296) (6.211.969)
Correção e preparo do solo 20% (7.885) (121.986) (129.871)
Outros 4% a 10% (664.299) (82.322) (746.621)
Total Depreciação acumulada: (9.905.659) 183.830 (1.479.334) (11.201.163)
Imobilizado em andamento 2.806.676 (2.546.144) 260.532
Total do imobilizado: 66.285.513 3.956.773 (786.714) (1.479.334) 67.976.238
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia 
periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidências 
que levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando 
eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, 
esta perda é reconhecida no resultado do período. Durante o exercício de 2018 a 
Companhia contratou avaliadores independentes para avaliar o valor realizável de 
seus ativos. Esses avaliadores indicaram que o valor de realização das terras, que 
inclui pastagens, é superior aos saldos registrados na contabilidade no encerra-
mento do exercício. Portanto, a Companhia concluiu que os montantes registrados 
no exercício de 2018 são realizáveis em conformidade com o CPC 01 e IAS 36. 
9. Empréstimos e Financiamentos

Controladora e consolidado
Descrição Indexador Taxa média anual de juros (%) 2018
Banco
Bradesco 4.671

4.671
Aplicados no Capital de giro
Banco Safra Pré 8,99% 6.026.951
Total 6.031.622
Seguem as movimentações ocorridas no período/exercício:
Descrição 2018
Saldo em 31/12/2017
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 5.876.607
Encargos de dívidas - juros 155.015
Saldo em 31/12/2018 6.031.622
Banco Safra: Linha de financiamento destinada ao apoio, complementação e aquisi-
ção de produtos e insumos para a criação do gado e produção de soja. A amortização 
será realizada em parcela única, com vencimento em 02/05/2019, no montante cor-
respondente ao principal, acrescido dos encargos financeiros pré-fixados conforme 
o contrato. 10. Contas a Pagar a Partes Relacionadas: Corresponde às transa-
ções financeiras realizadas com a controladora WLM Participações e Comércio de
Máquinas e Veículos S.A., pactuadas através de contratos de arrendamento e de
mútuo. Os encargos sobre as operações de mútuo são calculados pela variação
da taxa SELIC. No exercício de 2018, foi enviado pela controladora o montante de
R$ 5.259.658 e a controlada liquidou o valor de R$ 2.407.586, restando um saldo
de mútuo líquido de R$ 2.852.072. 11. Outras Obrigações
Descrição 2018 2017
Cotas de consórcio 406.239 779.064
Outros 135.888 137.127
Total 542.127 916.191
Circulante 427.372 648.042
Não circulante 114.755 268.149
Cotas de consórcio: Cotas de consórcio adquiridas para aquisição de máquinas 
e equipamentos, e que já foram contempladas e parceladas. Outros: Correspon-
de, principalmente, contratos de seguros a pagar. 12. Provisão para Imposto 
de Renda e Contribuição Social Diferido: Os valores do imposto de renda e 
da contribuição social diferidos são provenientes de diferenças temporárias oca-
sionadas, principalmente, pela reserva de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes 
patrimoniais decorrentes da adoção dos novos pronunciamentos contábeis. Os 
valores apresentados são revisados anualmente.
Descrição 2018 2017
Imposto de renda 9.708.953 9.368.340
Contribuição social 3.456.305 3.551.692
Total 13.165.258 12.920.032

2018
Reserva de reavaliação 37.663.479
Ajuste de avaliação patrimonial - custo atribuído 17.652.733
Base de cálculo de tributos diferidos passivos 55.316.212
Tributos diferidos passivos - 34% (18.807.512)
Constituição de tributos diferidos ativos limitados a 30% do passivo 5.642.254
Saldo de tributos diferidos líquido (13.165.258)

A Companhia possui prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social 
no montante de R$ 9.199.690 e R$ 4.227.887, respectivamente, cujos créditos 
tributários não foram registrados contabilmente por não haver a previsão de gera-
ção de lucros tributáveis. 13. Patrimônio Líquido: • Capital social: Representado 
por 1.497.148 ações ordinárias nominativas e 562.212 ações preferenciais, sem 
valor nominal. As ações preferenciais têm prioridade no recebimento de dividen-
dos, que serão iguais aos das ordinárias. Além disso, as ações preferenciais 
adquiriram o direito a voto a partir do terceiro ano em que a Companhia deixou 
de distribuir dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária de 14/05/2018, a 
diretoria aprovou o aumento de Capital Social de R$ 45.207.309 para 46.300.234, 
com a emissão de mais 34.046 Ações Ordinárias Nominativas, totalizando o 
montante de R$ 1.092.925, integralizados na totalidade pela sua controladora. 
• Reservas: Descrição da natureza e objetivos para cada reserva no patrimônio
líquido: •• Reserva de reavaliação: Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469,
de 02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção dos saldos das contas de
reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07.
•• Ajuste de avaliação patrimonial: O saldo representa a contrapartida dos ajustes
patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado . • Dividendos: Em ocasião de 
lucros, os acionistas terão direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório,
25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e artigo
29 do estatuto social. 14. Receita Operacional Líquida
Descrição 2018 2017
Pecuária 3.709.441 10.266.308
Soja 4.230.299 1.313.925
Total de Receita de vendas 7.939.740 11.580.233
Impostos faturados (397.514) (615.946)
Total 7.542.226 10.964.287
A receita de vendas é reconhecida no resultado do período quando os riscos e 
benefícios inerentes aos produtos e serviços são transferidos para os clientes, 
bem como na extensão em que for provável, que benefícios econômicos serão 
gerados para a Companhia e quando possa mensurada de forma confiável. 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da 
Companhia. Nas demonstrações do resultado, a receita é apresentada líquida 
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
15. Custo de Venda de Bens
Descrição 2018 2017
Pecuária 2.652.655 8.819.383
Soja 4.469.406 1.184.563
Total 7.122.061 10.003.946
16. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2018 2017
Salários e encargos 1.206.704 2.147.248
Serviços de terceiros 188.592 100.936
Manutenção predial e outros 153.917 120.412
Benefícios a empregados (*) 133.981 138.487
Condução, viagens e estadas 270.819 164.971
Impostos, taxas e contribuições 229.712 254.882
Comunicações 44.243 26.556
Frota própria 56.315 75.830
Manutenção de máquinas e equipamentos 61.595 61.351
Despesas com seguros 12.053 13.360
Anúncios e publicações 83.066 48.838
Multas 123.908
Manutenção de obras de infraestrutura 307.694 89.517
Perdas por morte de animais 207.049 241.078
Créditos de liquidação duvidosa 150 83.995
Baixa de bens obsoletos 503.398
Outros 130.348 192.874
Total 3.713.544 3.760.335

17. Outras Receitas Operacionais, Líquidas de Outras Despesas
Descrição 2018 2017
Outras receitas operacionais
Provisão de honorários advocatícios (34.647)
Prejuízo prov. da alienação de bens do ativo não circulante (6.791) (93.175)
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas (64.141) 95.970
Total (105.579) 2.795
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas: Correspondem, principal-
mente, as receitas (despesas) provenientes de ajustes realizados no inventário 
do estoque de ativos biológicos e de produtos agrícolas, créditos de cotas de 
consórcio contempladas e mercadorias recebidas em bonificação.
18. Resultado Financeiro
Descrição 2018 2017
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 71.807 30.735
Atualização monetária 1.114
Outras receitas financeiras 1.409 526
Subtotal 74.330 31.261
Despesas Financeiras
Juros (155.015)
Atualização monetária (54.200) (215.543)
Despesas bancárias (58.722) (6.593)
Outras despesas financeiras (5.216) (1.992)
Subtotal (273.153) (224.128)
Total do Resultado Financeiro (198.823) (192.867)
19. Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas:
Descrição 2018 2017
Prejuízo antes da Contribuição Social e do Imposto
 de Renda (3.499.974) (4.866.612)
Alíquota fiscal combinada da contribuição social e do
 Imposto de Renda 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto de Renda
 às alíquotas combinadas 1.189.991 1.654.648
Ajustes
Créditos tributários não ativados e outros (1.185.001) (1.157.177)
Tributos no resultado
Diferido 4.990 497.471

4.990 497.471
20. Compromissos: A Companhia tem contratos de venda para entrega futura 
com alguns clientes, conforme demonstrado a seguir:
Produto Data da entrega Quantidade Contrato Unidade Preço
Safra 18/19
Soja fev/19 20.000 Bunge sacas 71,00
Soja abr/19 20.000 Juparanã sacas 72,50

Análise do Ganho ou Perda

Produto Quantidade
Preço 

contrato (1)
Preço em 

31/12/2018 (2) Perda (1 - 2) Perda
Safra 18/19
Soja 20.000 71,00 76,56 (5,56) (111)
Soja 20.000 72,50 76,56 (4,06) (81)

Perda (192)
21. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento 
de riscos: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financei-
ros, os quais estão registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender 
suas necessidades operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos financeiros. 
A Administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias 
elaboradas e aprovadas pela Administração da Companhia, não sendo realizadas 
operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos ou derivativos embuti-
dos. A contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de 
critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez 
financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. 
As taxas utilizadas são compatíveis com as do mercado. As descrições dos riscos da 
Companhia estão assinaladas a seguir: Risco de preço: Existe um potencial risco
de variação de preço nas commodities agrícolas influenciadas por condições de 
mercado, as quais muitas vezes independem da gestão direta da administração. Na 
medida em que haja uma perspectiva de crescimento na atuação neste segmento, a 
administração avaliará outras estratégias com vista a obter maior proteção contra a 
variação dos preços das commodities. Risco de crédito: A Companhia está sujeita
ao risco de crédito, relacionado as contrapartes de suas aplicações e às contas a 
receber de clientes. As operações de vendas são concentradas em poucos clientes. 
Embora possa existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das 
vendas é realizada para clientes altamente qualificados e com perfil de crédito de 
primeira linha. O risco de crédito é administrado por normas internas específicas 
de análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição 
por cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia não 
registra perdas significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil dos 
ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima 
do crédito na data das demonstrações financeiras é a seguinte:
Descrição 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 1.194.030 156.514
Contas a receber de clientes 9.179 662.576
Total 1.203.209 819.090
Risco de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, 
administrando seu capital através de um planejamento, monitorando seus recur-
sos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações. Em 
31/12/2018, os passivos da Companhia correspondem a contas a pagar, impostos 
a recolher e salários e encargos que totalizam o montante de R$ 842.259, que 
serão liquidados em um prazo médio de 30 dias. Além disso a Companhia obteve 
empréstimos e financiamentos no valor de R$ 6.031.622 obtidos no mercado para 
custear as operações agrícola e pecuária. Adicionalmente, a Companhia foi capi-
talizada no montante líquido de R$ 2.852.072 através de recursos obtidos junto 
ao seu acionista controlador. Gestão do Capital Social: O objetivo principal da 
administração de capital é assegurar a continuidade dos negócios da Companhia, 
mantendo uma política de baixo nível de alavancagem, protegendo, desta forma, 
seu capital de oscilações da política econômica. b) Instrumentos financeiros: Re-
cebíveis e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado: Os instru-
mentos financeiros incluídos nesse grupo são valores provenientes de transações 
comuns como clientes e fornecedores, contas a pagar. Todos estão registrados 
pelos seus valores nominais acrescidos, quando aplicável, de encargos e taxas 
de juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas é reconhecida ao 
resultado do exercício. Risco de câmbio: A Companhia não mantém aplicações 
financeiras atreladas ao risco cambial, mantendo uma política conservadora na 
aplicação de seus recursos visando pouca volatilidade, liquidez de curto prazo e 
rentabilidade atrelada ao CDI. Embora a Companhia não apresente instrumentos 
financeiros com exposição a moedas internacionais, eventuais alterações no câm-
bio podem afetar as condições no mercado que elas atuam, principalmente no que 
tange a formação dos custos de produtos para venda, podendo, assim, influenciar 
no desempenho operacional e financeiro. A  Administração está constantemente 
monitorando as variáveis de mercado e avaliando as vantagens e desvantagens 
de contratação de seguros, de forma a reduzir o risco cambial. De acordo com o 
CPC 40, a Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos 
quais os instrumentos financeiros estão expostos, como segue:

Descrição
Exposição 

2018 Risco Impacto

Cenário I 
Provável 

(**)

Cenário 
II 

Possível

Cenário 
III 

Remoto
Controladora
Aplicações
 Financeiras 1.187.275

Baixa do 
CDI (*) Resultado (75.986) (94.982) (113.978)

(*) As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investimento e 
CDB’s. Os fundos são classificados como renda fixa e referenciados DI, os quais 
investem preponderantemente em ativos pós-fixados ao CDI e apresentam liquidez 
diária para resgate. Outra pequena parcela corresponde a CDB’s com liquidez diária, 
que também são indexados a taxa CDI. (**) Considera o CDI de 18/02/2019, 6,4% 
ao ano, cotação das estimativas apresentadas pela recente pesquisa do Bacen. 
22. Cobertura de Seguros: A Companhia possui seguros contratados para
veículos, bem como para as suas instalações e responsabilidade civil, cuja
importância segurada em 31/12/2018 totaliza, aproximadamente, R$ 9.039.500 
(R$ 7.033.484 - 31/12/2017).

Consolidado

Ramo Tipo de cobertura
Valor 

segurado
Compreensivo 
empresarial 
(Multirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos elé-
tricos - riscos comerciais; responsabilidade civil 
operações; responsabilidade civil empregador; 
roubo ou furto qualificado de bens; roubo ou furto 
de valores em trânsito; roubo ou furto de valores no 
interior do estabelecimento; vendaval até fumaça; 
danos morais decorrentes de responsabilidade 
civil empregador; danos morais decorrentes de 
responsabilidade civil operações. R$ 3.200.000

Benfeitorias/
Produtos 
agropecuários/
Equipamentos

Perdas, danos materiais causados aos equipa-
mentos devido a fusão, carbonização, queima 
ou derretimento de fios, enrolamentos, circuitos e 
aparelhos elétricos e eletrônicos, variações anor-
mais de tensão, curto circuito, arco voltaico, calor 
provocado por eletricidade gerada artificialmente 
em decorrência de condição acidental, súbita e 
imprevista, descargas elétricas, eletricidade está-
tica ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza 
elétrica, salvo se em consequência de raio. R$ 2.533.000

Automóvel/
RCF/APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade civil 
facultativa e acidentes pessoais de passageiros. R$ 3.306.500

R$ 9.039.500
23. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 2017 e 2018, as movi-
men tações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da 
Companhia, são como seguem:
Descrição Consolidado Consolidado

2018 2017
Integralização de Adiantamento para futuro aumento
 de capital 1.092.886
Aumento de capital social em controladas por mútuo – 5.275.403
Total 1.092.886 5.275.403

A Diretoria: Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor. Alvaro Véras do Carmo - Diretor. 

Leandro Cardoso Massa - Diretor. 
Nargilla Naira Rodrigues da Costa - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0.
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

Declaração da Diretoria: Para os fins do disposto no § 1º, incisos V e VI, do artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de 
07/12/2009, os Diretores da Fartura Agropecuária S.A. abaixo assinados, no desempenho de suas funções legais 
e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, bem como 
do relatório de revisão dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram 
que: (i) reviram, discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, 

e, (ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes Deloitte 
Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 26/03/2019, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício findo em 31/12/2018. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.
Alvaro Véras do Carmo - Diretor. Leandro Cardoso Massa - Diretor.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores da Fartura  
Agrope cuária S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Fartura Agropecuária S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Fartura Agropecuária S.A. em 31/12/2018, 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 e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Stan-
dards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Re-
alização das terras no ativo imobilizado: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Com-
panhia vem apresentando prejuízos recorrentes em suas operações, o que representa um indicativo de risco para realiza-
ção dos seus ativos imobilizados (“impairment”). Esse assunto foi considerado como significativo para a auditoria devido à 
relevância das terras do ativo imobilizado em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Nossos procedimentos 
de auditoria sobre as conclusões da Administração sobre a realização do ativo imobilizado incluíram, dentre outros: (i) en-
tendimento e avaliação dos controles mantidos pela Companhia para monitorar o valor de realização das terras registradas 
no ativo imobilizado; (ii) indagação à Administração sobre os profissionais indicados por ela para realização da avaliação 
do valor dos ativos no contexto de competência e objetividade; (iii) entendimento dos critérios adotados por esses profis-
sionais no processo de avaliação das terras; (iv) envolvimento de nossos especialistas na revisão do laudo de avaliação 
dos ativos; e (v) exame da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre esse assunto, incluídas nas notas 
explicativas. Com base nas evidências de auditoria obtidas por meio de nossos procedimentos, entendemos que as con-
clusões da Administração sobre a realização do ativo imobilizado, assim como as respectivas divulgações nas notas expli-
cativas, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstração 
do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31/12/2018, elaborada 
sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, 
foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demais de-
monstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevan-
te, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 

Responsabilidades  da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações 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 audi-
toria 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 detecta as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis da 
Administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com os responsáveis da Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha proi-
bido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Antonio Carlos Brandão de Sousa
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ Contador - CRC nº 1 RJ 065976/O-4.

03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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.

 Fonte: Coad
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DOCEPAR S.A.
CNPJ Nº 33.147.364/0001-58

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores Acionistas: A administração da Docepar S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, apresenta a V. Sas. as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Ao encerramos 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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Docepar 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 operava no transporte de granel em via-
gens de longo curso e passou por um programa de reestruturação societária
no período de 1999 a 2000, no qual transferiu todos seus ativos operacionais
e os seus investimentos para empresas de sua controladora Vale S.A. 2. Base 
de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de confor-
midade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações finan-
ceiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CFC”), aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações re-
levantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informa-
ções, 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 recuperável (“impairment”) de ativos.
Os eventos subsequentes foram avaliados até 28 de fevereiro de 2019, data
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria.
3. Investimento em coligada

% do 
capital 

votante

Resultado de participação
% de  

participação
Exercício findo  

em 31 de dezembro de
Coligada 2018 2017
Vale Energia 10,00 10,00 2.153 (3.879)
Total 2.153 (3.879)
Em 2018, a Sociedade teve seu investimento suprimido pelo aporte realizado 
pela Vale. S.A. na Vale Energia S.A. no montante de R$ 457.360, conforme 
AGO em 30 de abril de 2018. Dessa forma, a Sociedade apresenta equiva-
lência patrimonial na coligada por período parcial em 2018, uma vez que o 
investimento passou a ser contabilizado por investimento ao custo. Em 2018, 
pela variação do percentual de participação no investimento, não houve a 
necessidade de realizar provisão para perda em investimentos.
4. Outras despesas operacionais, líquidas Exercício 

findo em 31 de 
dezembro de
2018 2017

Reversão de perda estimada em crédito de liquidação duvidosa 85.000 -
Reversão (provisão) de provisão de processos judiciais (543) 28.592
Adições de depósito judicial 1.727 2.714
Outras despesas operacionais (146) (2.568)
Total 86.038 28.738
5. Resultado financeiro Exercício  

findo em 31 de 
dezembro de

Despesas financeiras 2018 2017
Reversão de juros e atualização monetária de processos judiciais 7.014 8.591
Comissão de fiança bancária e seguro garantia (6.239) (6.917)
Despesa de PIS/COFINS (4.619) (562)
Despesas com auto de infração (575) (2.084)
Outras (5) (5)

(4.424) (977)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 8.595 8.996
Variações monetárias e cambiais (i) 2.816 9.933
Outras - 50

11.411 18.979
Resultado financeiro, líquido 6.987 18.002
(i) Em 2017 a Sociedade obteve a imediata liberação dos depósitos recursais
vinculados a processos (11119.000019/98-78 e 11119.000018/98-13) de na-
tureza tributária, relativos a retenção de mercadorias importadas. Tal evento
impactou a rubrica de variações monetárias e cambiais no ano em questão.
6. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação do imposto de renda – Resulta-
do: 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

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 95.178 42.861
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (32.361) (14.573)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Provisão de processos judiciais 2.654 12.642
Reversão de perda estimada em crédito de liquidação 

duvidosa (i) (1.609) -
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 

do exercício de 2016/2017 7.351 805
Resultado de participação em coligada 732 (1.308)
Outros (424) 23
Tributos sobre o lucro (23.657) (2.411)
(i) Valor refere-se a reversão da perda estimada em crédito de liquidação
duvidosa conforme evidenciado nas notas 4 e 8.

7. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de
2018 2017

Caixa e bancos 286 398
Aplicações financeiras 161.495 102.007
Total 161.781 102.405
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 em 
31 de dezembro de 2018 referem-se a aplicações de Certificados de Depó-
sitos Bancários (CDB) no montante de R$ 51.066 (R$ 91.898 em 2017) e  
R$ 110.429 (R$ 10.109 em 2017) em notas compromissadas, prontamente 
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito 
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). 8. Contas a receber e fornecedores: Os 
saldos de contas a receber com partes relacionadas referem-se às transa-
ções de venda de créditos fiscais para a Vale. Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, não havia inadimplência no contas a receber com partes relaciona-
das. Em 2018, foi celebrado um acordo entre a Sociedade e a Agropecuária, 
Comércio e Indústria S.A. (“Agrocisa”) junto ao estaleiro Verolme Estaleiros 
Reunidos Brasil S.A. (“Verolme”), referentes ao saldo de contas a receber re-
ferentes a adiantamentos de recursos efetuados para a construção e reparos 
de navios, onde ficou estipulado o pagamento da importância de R$ 130.000 
em três parcelas: R$ 40.000 após a assinatura do acordo, R$ 45.000 até 6 
de setembro de 2018 e R$ 45.000 até 6 de março de 2019. Em decorrência 
deste acordo a Sociedade revisitou os valores anteriormente calculados refe-
rente a este evento e reconheceu em seu resultado o valor de R$ 3.977 como 
despesa de PIS e COFINS referente aos anos de 2015 a 2018. Dessa forma, 
o saldo do contas a receber em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 45.000. Os
valores totalmente provisionados para perda anteriormente foram revisitados, 
mantendo em perda a quantia de R$ 112.082, e a ser revertido R$ 130.000
conforme os recebimentos ocorram por haver recuperabilidade, totalizando
R$ 242.082 referente a constituição inicial de perda estimada em crédito de
liquidação duvidosa. 9. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida
em ações trabalhistas, ambientais, cíveis e tributárias em andamento na es-
fera 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. 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 Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate des-
tes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões 
para proces-
sos judiciais

Passivos  
contingentes

Depósitos 
judiciais

31 de  
dezembro de

31 de  
dezembro de

31 de  
dezembro de

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Processos tributários 2.118 2.059 98.536 113.441 20.784 20.246
Processos cíveis 1.047 - 196.308 64.147 5.818 5.818
Processos previdenciários 4.287 12.061 10.393 12.231 49.012 48.504
Processos trabalhistas 196 - - 1.500 48 8
Total 7.648 14.120 305.237 191.319 75.662 74.576
O aumento dos passivos contingentes de natureza cível refere-se basicamente 
a aumento no valor pedido para a Execução Fiscal nº 201051015116983, 
de R$ 64.147 para R$ 196.308. 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. 10. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 o capital social é de R$ 264.714 correspondendo 
a 233.606.128 ações ordinárias nominativas, totalmente integralizadas e 
sem valor nominal. b) Reserva legal - Constitui uma exigência para todas 
as empresas brasileiras de capital aberto e representa a apropriação de 5% 
do lucro líquido anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite 
de 20% do capital social. c) Variação da participação do investimento - 
Refere-se à variação da participação no investimento na Vale Energia S.A. 
pela emissão de ações realizada, reduzindo o investimento de 10% para 
0,02%. d) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto 
social, 25% do lucro líquido do exercício (após constituições de reservas) 
deve ser distribuído a título de dividendo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

Capital 
social

Ações em 
tesouraria

Reserva 
legal

Variação de 
participação em 

investimento

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016 264.793 (1.146) - - - (50.636) 213.011
Lucro líquido do exercício - - - - - 40.450 40.450
Redução Capital Social - AGE 22 de maio de 2017 (79) - - - - - (79)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 264.714 (1.146) - - - (10.186) 253.382
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.521 71.521
Transações com acionistas:
Apropriação para reservas - - 3.067 - - (3.067) -
Variação na participação de investimento em coligada (nota 3) - - - 33.570 - - 33.570
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (14.567) (14.567)
Dividendo adicional proposto - - - - 43.701 (43.701) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 264.714 (1.146) 3.067 33.570 43.701 - 343.906

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
Receitas operacionais
Outras receitas operacionais, líquidas 4 86.038 28.738
Lucro operacional 86.038 28.738
Receitas financeiras 5 11.411 18.979
Despesas financeiras 5 (4.424) (977)
Resultado de participações em coligada 3 2.153 (3.879)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 95.178 42.861
Tributos sobre o lucro 6
Tributo corrente (23.204) (1.858)
Tributo diferido (453) (553)

(23.657) (2.411)
Lucro líquido do exercício 71.521 40.450
Quantidade de ações ao final do exercício - em 

milhares 233.606 233.606
Lucro básico e diluído por ação – Em R$ 0,31 0,17
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 95.178 42.861
Ajustes por: 
Provisão (reversão) de processos judiciais 543 (28.592)
Baixa de depósitos judiciais (1.727) -
Resultado de participação em coligada 3 (2.153) 3.879
Variações monetárias e cambiais, líquidas (9.830) (17.524)

Variações de ativos e passivos: 
Tributos a recuperar (4.893) (1.684)
Depósitos judiciais 3.385 12.379
Contas a receber 1.155 -
Fornecedores (44) 44
Tributos a pagar 3.216 (897)
Outros ativos e passivos, líquidos 27 (1.051)

Caixa proveniente das atividades operacionais 84.857 9.415
Impostos pagos (25.481) -

Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 59.376 9.415

Aumento no caixa e equivalentes de caixa no exercício 59.376 9.415
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 102.405 92.990

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 161.781 102.405
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 161.781 102.405
Dividendos 440 440
Tributos sobre o lucro a recuperar 3.379 482
Tributos a recuperar 1.872 1.717
Outros 1.300 -

168.772 105.044
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 9 75.662 74.576
Contas a receber 8 127.503 128.658

203.165 203.234
203.165 203.234

Total do ativo 371.937 308.278
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 79 123
Tributos sobre o lucro a recolher - 985
Tributos a recolher 37 26
Dividendos a pagar 14.567 -
Provisão para perda em investimentos 3 - 35.703
Outros 327 -

15.010 36.837
Passivo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro 4.392 3.939
Provisões para processos judiciais 9 7.648 14.120
Outros 981 -

13.021 18.059
Total do passivo 28.031 54.896
Total do patrimônio líquido 10 343.906 253.382
Total do passivo e patrimônio líquido 371.937 308.278
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

31 de dezem-
bro de 2018

31 de dezem-
bro de 2017

Lucro líquido do exercício 71.521 40.450
Absorção de prejuízos 10.186 40.450
Reserva legal 3.067 -
Dividendos mínimos obrigatórios 14.567 -
Dividendo adicional proposto (condicionado 

à aprovação em assembleia de acionistas) 43.701 -
Remuneração total do exercício 71.521 40.450
11. Classificação dos instrumentos financeiros: A classificação dos ativos
e passivos financeiros por moeda é a seguinte:

Custo amortizado
31 de dezem-

bro de 2018
31 de dezem-

bro de 2017
Caixa e equivalentes de caixa 161.781 102.405
Contas a receber 127.503 128.658
Total dos ativos financeiros 289.284 231.063
Fornecedores 79 123
Total dos passivos financeiros 79 5.532
12. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional e
moeda de apresentação - As demonstrações financeiras são mensuradas
utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente eco-
nômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações
são realizadas em R$. b) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica
os instrumentos financeiros com base no seu modelo de negócios para o ge-
renciamento dos ativos e nas características 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 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
justo, líquidos dos custos de transação incorridos e são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros
efetivos. A Sociedade avalia a cada data de apresentação de suas demons-
trações 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 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%. d) 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 recur-
sos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. 
A contrapartida da obrigação é uma despesa 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. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o 
uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte da Admi-
nistração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas no melhor conhe-
cimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias 
podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados reais futuros poderão 
divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos significativos utiliza-
dos pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras estão 
assim apresentados: a) Tributos diferidos sobre o lucro - A determinação 
do reconhecimento para os tributos diferidos sobre o lucro, ativo e passivo, 
requer a utilização de estimativas. Para cada crédito fiscal futuro, a Sociedade 
avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperá-
vel. A provisão para desvalorização depende da avaliação, pela Sociedade, 
da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na pro-
dução e planejamento de vendas, preços de commodities, custos operacio-
nais, planos de reestruturação, custos de recuperação de áreas degradadas 
e custos de capital planejados. b) 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 envolvem o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Ad-
ministração 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 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 
assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de 
risco de crédito - A exposição ao risco de crédito decorre de recebíveis, pa-
gamentos 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.
DIRETORES: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente. João 
Barbosa Campbell Penna - Diretor. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis - Diretor. 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Almir Alves da Paz - TC-CRC-RJ 061231/O-6. 
Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.
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Relatório da Administração Exercício Findo em 31/12/18
 Mensagem da Administração. Prezados Acionistas, Em 2018, a Paranaíba Trans-
missora de Energia S.A. (“PTE”), objeto do contrato de concessão Aneel 007/13, 
apresentou excelente desempenho operacional que seja sob os pontos de vista 
técnico, econômico ou fi nanceiro. Com RAP atualizada de R$131 milhões de re-
ais, a Cia. atingiu margem EBITDA regulatória de 89%, demonstrando assim ex-
celente performance, rigoroso controle de custos e despesas, maximizando assim 
o retorno dos acionistas. A parcela variável representou apenas 0,09% da RAP
auferida, revelando que o rigor fi scal não comprometeu a qualidade da operação
de seus ativos. Vale lembrar que em 02/2018, a ANEEL publicou a Resolução
Autorizativa 6.846 (“REFORÇO 2”) solicitando implantação de novos reforços na
subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$25,7 mi-
lhões, prazo de implantação de 16 meses e RAP adicional de R$3,1 milhões.
Destaca-se ainda que a PTE recebeu, em 19/12/18, a Resolução Autorizativa
7.498 da ANEEL solicitando a instalação imediata de novo reforço na subesta-
ção Barreiras II, com investimento previsto de R$5 milhões, RAP de R$618 mil e
prazo de implantação de 16 meses a partir da publicação em Diário Ofi cial. Outro
destaque foi o início da liberação do sub-crédito social pelo BNDES no valor de R$
400 mil, que será destinado a investimentos sociais no âmbito das comunidades 
impactadas durante a implantação do Projeto. Por fi m, a Cia. reafi rma neste ano
de 2019 seu compromisso de atender requisitos de qualidade e indicadores fi nan-
ceiros e de performance robustos, que permitam garantir estabilidade operacional 
ao SIN e maximizar a distribuição de dividendos aos acionistas. Sumário Execu-
tivo. O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas controladores State Grid
Brazil Holding, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão
S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de Transmissão 007/12, que corresponde
à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora
2, concebida para ser a solução estrutural de mínimo custo global para permitir o 
aumento de intercâmbio energético entre as Regiões Norte/Nordeste e Sudeste/
Centro-Oeste, dando origem à Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

A PTE fi rmou o contrato de concessão 007/13 (“CONTRATO DE CONCESSÃO”) 
com a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em 02/05/13. O prazo 
para implantação do empreendimento era de 3  anos, com entrada em operação 
comercial prevista para 02/05/16 e fi m da concessão previsto para 02/05/43. O 
Projeto possui RAP atualizada de R$ 131 milhões de reais, e consiste na constru-
ção dos 953 km de linha de transmissão em 500 kV nos estados da Bahia, Goiás 
e Minas Gerais, sendo composto pelas seguintes instalações: • Linha de Trans-
missão Barreiras II (BA) - Rio das Éguas (BA), em 500 kV, circuito simples, com 
extensão de 239 km; • Linha de Transmissão Rio das Éguas (BA) - Luziânia (GO), 
em 500 kV, circuito simples, com extensão de 368 km; • Linha de Transmissão Lu-
ziânia (GO) - Pirapora 2 (MG), em 500 kV, circuito simples, com extensão de 346 
km; • Equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas 
de linha, interligações de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais 
instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, 
controle, telecomunicação, administração e apoio. Em 09/2016, a ANEEL publi-
cou a Resolução Autorizativa 6.030 (“REFORÇO 1”) solicitando a implantação de 
reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$7 
milhões, prazo de implantação de 6  meses e RAP adicional de R$864 mil. Este re-
forço apresenta o seguinte escopo: • Adequação do módulo geral da Subestação 
Barreiras II para possibilitar a conexão da São Pedro Transmissora às instalações 
da Paranaíba. Em 02/2018, a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa 6.846 
(“REFORÇO 2”) solicitando implantação de novos reforços na subestação Bar-
reiras II, com investimentos previstos na ordem de R$25,7 milhões, prazo de im-
plantação de 16 meses e RAP adicional de R$3,1 milhões. Este reforço apresenta 
o seguinte escopo: • Complementação do módulo geral da Subestação Barreiras
II com um módulo de infraestrutura para possibilitar a instalação de um banco
de reatores de barra 3x50MVAr. Em 12/2018, a ANEEL publicou a Resolução
Autorizativa 7.498 (“REFORÇO 3”) solicitando implantação de novos reforços na
subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$5 milhões,
prazo de implantação de 16 meses e RAP adicional de R$618 mil. Este reforço
apresenta o seguinte escopo: • Instalação de uma fase reserva 1x50 MVAr para
o banco de reatores de barra 500 kV previsto no “REFORÇO II”. Linha do Tempo

12/2012 - Leilão 
ANEEL 007/2012

12/2014 - 1ª Emissão 
de Debêntures
12/2014 - Emissão 
de Licença de 
Instalção LI
07/2014 - Emissão da 
Licença Prévia LP
04/2014 - Emissão 
da DUP (Trechos 
G1 e G2)
04/2014 - Emissão 
da DUP (Trechos 
G1 e G2)
02/2014 - Emissão da 
DUP (Trecho G3)
02/2014 - Aprovação 
da EIA/RIMA

01/2015 - Início das
obras civis

09/2016 - A ANEEL
autoriza a PTE a 
realizar implantação 
de reforços na su-
bestação Barreiras 
II - Reforço 1 

01/2017 - Emissão 
da Licença de Ope-
ração (Trecho G3)
01/2017 - Energiza-
ção do Trecho G1 e 
do Reforço 1
03/2017 - 2ª Emissão 
de Debêntures
04/2017 - Retifi cação 
da Licença de Ope-
ração (Inclusão dos 
Trechos G1 e G2)

12/2018 - A ANEEL
autoriza a PTE a 
realizar implantação 
de reforços na su-
bestação Barreiras 
II - Reforço 3 
02/2018 - A ANEEL
autoriza a PTE a 
realizar implantação 
de reforços na su-
bestação Barreiras 
II - Reforço 2 

10/2015 - Assinatura 
do contrato de 
fi nanciamento - 
BNDES

07/2016 - Energiza-
ção do Trecho G2
05/2016 - Energiza-
ção do Trecho G3

01/2013 - A Paranaíba 
Transmissora de 
Energia S.A. é cons-
tituída a partir da vi-
tória do Consórcio 
Paranaíba no Leilão 
de Transmissão 
ANEEL 007/2012 
- Lote G
05/2013 - Assinatu-
ra do contrato de 
Concessão ANEEL 
007/2013
06/2013 - Assinatu-
ra do CPST junto 
ao O.N.S

Destaques 2018. Com a conclusão das obras do CONTRATO DE CONCESSÃO 
ao fi nal de 2016 e do REFORÇO 1 no início de 2017, a PTE reduziu o quadro de 
pessoal de 18 para 15 colaboradores. A Cia. entende que este quadro é sufi ciente 
para a fase de operação, e projeta não haver mudanças signifi cativas em 2019. 
Observe-se ainda que esta mesma equipe estará encarregada de implantar às 
publicações das Resoluções Autorizativas ANEEL 6.846 e 7.498, de 07/02/18 
e de 19/12/18, respectivamente, autorizando a implantação do REFORÇO 2 e 
do REFORÇO 3. Outro ponto importante a destacar é que desde a emissão da 
Licença de Operação (LO) 1367/17 – 1ª Retifi cação, em 04/04/17, até o 1º se-
mestre de 2018, a Paranaíba desenvolveu regularmente as atividades e estudos 

necessários para atender às condicionantes estabelecidas na licença dando con-
tinuidade aos Programas Ambientais defi nidos no PBA. No segundo semestre 
de 2018, após renovação de contrato com a consultoria ambiental, as atividades 
de monitoramento tiveram sequência, fato que já foi regularizado em dezembro 
daquele ano. Do ponto de vista técnico, o desempenho operacional do EMPRE-
ENDIMENTO merece destaque. Conforme relatório anual do ONS, o nível de dis-
ponibilidade em serviço dos ativos da PTE alcançou um percentual de 99,98% em 
serviço (indisponibilidade de 0,02%) índice esse acima do previsto no Business 
Plan do projeto, e também acima da média do setor elétrico. Apenas a título de 
comparação, documento CIGRÈ que aborda este tema (Doc. 22-107 – Session 
2002 - Assessment and improvement of availability of overhead lines and compo-
nents) estima para LTs 500kV projetadas e construídas com as mesmas normas 
e critérios como adotado no projeto PARANAÍBA, um valor de disponibilidade de 
99,66%. Estes valores se tornam ainda mais notáveis, quando se destaca o cará-
ter inovador deste Projeto por tratar-se de uma linha de transmissão com 6  cabos 
por fase, e que utiliza o conceito “FEXCOM”, tecnologia nunca antes adotada no 
mundo com compactação das fases e hiperexpansão dos feixes. A capacidade 
de transporte pode atingir a cerca de 70% superior a uma linha semelhante sem 
tal tecnologia. Portanto, em função da aplicação desta tecnologia inovadora, havia 
grande expectativa quanto ao real desempenho operacional do EMPREENDI-
MENTO. No entanto, percebe-se que as linhas têm apresentado um desempenho 
excepcional conforme os dados acima apresentados. Outro ponto importante a 
mencionar refere-se à mudança no Layout da SE Pirapora 2. Entre o anúncio e 
a data do leilão, a ANEEL autorizou outra empresa a implantar uma expansão 
na SE Pirapora 2, o que causou prejuízo à Paranaíba. A PTE iniciou processo 
administrativo em 2016, pleiteando ressarcimento. Durante o ano de 2018, houve 
signifi cativos progressos nessas negociações. Sob o aspecto fi nanceiro merece 
destacar que a PARANAÍBA conseguiu realizar a distribuição de 50% dos divi-
dendos referente ao exercício de 2016 no valor total de R$6 milhões, apesar da 
implantação dos novos investimentos com caixa próprio e sem comprometer os 
prazos de entrada em operação das expansões nem a qualidade da operação do 
Projeto. Desempenho Econômico Financeiro. A Cia. apresenta a seguir os princi-
pais indicadores econômico-fi nanceiros referentes ao exercício de 2018:
1 Ano Variação
Dados econômicos-fi nanceiros (R$ mil) 2018 2017 (%)
Receita Operacional Bruta 192.704 267.093 -27,85%
Receita de Construção 16.218 55.044 -70,54%
Remuneração dos Ativos de Concessão 158.227 180.262 -12,22%
Receita de Operação e Manutenção 18.259 31.787 -42,56%
Receita Operacional Líquida 165.260 238.629 -30,75%
Parcela Variável (119) (9) 1.222,57%
OPEX 13.897 14.229 -2,33%
EBITDA 142.051 169.356 -16,12%
Margem EBITDA 85,96% 70,97% 21,12%
Resultado Financeiro (57.977) (59.131) -1,95%
Lucro Líquido 51.141 69.469 -26,38%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido 6,80% 10,49% -35,21%
Informações Patrimoniais (R$ mil) 2018 2017 (%)
Ativo total 1.904.446 1.649.643 15,45%
Dívida Bruta 668.822 692.097 -3,36%
Dívida Líquida 654.891 677.420 -3,33%
Patrimônio Líquido 752.579 662.342 13,62%
Indicadores Financeiros de Dívida 2018 2017 (%)
Endividamento 4,61 4,00 15,26%
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida 1,36 1,04 30,77%
Conforme divulgado no início do tópico “Destaques 2018” deste relatório, em 
2017, o projeto passou por uma importante mudança, migrando da fase de im-
plantação para a fase de operação. Este fato explica a redução na ordem de R$39 
milhões na receita de construção, que refl ete os investimentos realizados. Neste 
exercício, a Cia. faturou aproximadamente R$124 milhões, valor líquido de PIS e 
Cofi ns, lembrando que a RAP atualizada para o ciclo 2018-2019, incluindo refor-
ços em operação, é de aproximadamente R$ 131 milhões. Esta diferença entre a 
RAP atualizada e a RAP auferida no exercício se dá por causa da penalidade por 
atraso na entrada em operação aplicada pelo ONS, no valor total de aproximada-
mente R$ 7 milhões. Em 2018, a Cia. apurou ICSD de 1,36, superior ao mínimo 
exigido de 1,2, além de cumprir as demais condições contratuais necessárias para 
atingimento do “completion fi nanceiro”, termo contratual que defi ne a conclusão 
da implantação do empreendimento, operação comercial plena, recebimento re-
gular da RAP e desempenho operacional que permita honrar os compromissos 
fi nanceiros assumidos com os credores. Outro ponto de destaque é a parcela 
variável de apenas R$119 mil no período, representando 0,09% da RAP e bem 
abaixo da meta estipulada no plano de negócios de 0,5% da RAP. Por fi m, o ano 
de 2018 foi marcado pelo início da vigência dos CPCs 47 (Receita de Contrato 
com Cliente) e 48 (Instrumentos Financeiros). Todo o investimento realizado du-
rante a fase de implantação do projeto e que inicialmente foi classifi cado como 
ativo fi nanceiro, seguindo as premissas do ICPC 01 (Contrato de concessão), 
deveria ser avaliado e classifi cado, a partir de 01/01/18, conforme um destes dois 
normativos. Após ampla discussão das empresas do segmento de transmissão 
de energia elétrica, com participação do Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil, adotou-se como padrão o CPC 47 e isto foi determinante para a redução 
do lucro em 2018. Esta norma evidencia a necessidade de identifi car o cliente, 
estabelecer obrigações de performance, mensurar a contraprestação referente 
ao cumprimento dos itens de performance, e somente após o cumprimento destas 
etapas, a receita poderá ser reconhecida. Na avaliação da Administração, o inves-
timento realizado na implantação da infraestrutura, classifi cado até então como 
ativo fi nanceiro, passou a ser classifi cado como ativo de contrato. A diferença nos 
critérios de mensuração observada em 01/01/18, data de aplicação da norma, 
foi reconhecida positivamente no Patrimônio Líquido no valor líquido de R$51,2 
milhões, conforme evidenciado na Nota 4.1 das Demonstrações Financeiras. Em 
relação ao exercício de 2018, a adoção da referida norma contábil trouxe novos 
parâmetros para reconhecimento de receita de construção, rendimento sobre ati-
vo contratual e amortização dos investimentos realizados, provocando assim uma 
redução no lucro líquido de R$58 milhões para R$51 milhões. Investimentos. A 
PTE encerrou o exercício de 2018 com um investimento total de R$17 milhões 
aplicados exclusivamente na implantação do Projeto e dos Reforços. Abaixo, a 
Cia. apresenta a evolução dos investimentos desde o início do projeto:
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A Cia. estima um volume de investimento de aproximadamente R$ 40 milhões 
até 2020. Este número é composto basicamente por: • Lote G: R$ 14 milhões re-
ferentes às pendências da fase de construção, como por exemplo, saldo de con-
trato de consultoria ambiental, regularização de reserva legal, compensações 
ambientais e fi nalização de processos fundiários que estão sendo discutidos 
no Poder Judiciário; • Reforço 2: R$ 14 milhões referentes à aquisição de três 

reatores de barra, prestação de serviço de obras civis e montagem eletromecâ-
nica e fi scalização de campo; • Reforço 3: R$ 5 milhões referentes à aquisição 
de um quarto reator de barra, elaboração de projetos, prestação de serviço de 
obras civis e montagem eletromecânica e fi scalização de campo; • R$ 4 milhões 
referentes à compra de sobressalentes de linha de transmissão; • R$ 3 milhões 
referentes a investimentos sociais a serem implementados exclusivamente com 
recursos a serem liberados pelo BNDES. Endividamento. Em 12/2018, a dívida 
bruta da PTE, totalizou R$668.822 mil, era constituída basicamente pelo fi nan-
ciamento de LP concedido pelo BNDES e pela emissão de debêntures simples, 
nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série única, frente a 
R$692.097 mil em 2017. O perfi l de endividamento da Paranaíba contava com 
8% da dívida contabilizado no curto prazo e 92% no LP. Abaixo, a Cia. apresenta 
a evolução do endividamento, bem como sua segregação entre curto e LP e o 
cronograma de vencimento da dívida para os próximos cinco anos:
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O quadro “Cronograma de Vencimento da Dívida” considera juros a serem apro-
priados futuramente, adotando projeções utilizadas pela Cia. divulgadas pelo 
Boletim Focus. Destinação do Lucro Líquido de 2018. O estatuto social da Cia. 
prevê a distribuição de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei 
como dividendo mínimo obrigatório. No encerramento do exercício social e após 
as devidas destinações legais, a Cia. registra a provisão equivalente ao dividen-
do mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, bem como 
que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como 
“Proposta de distribuição de dividendo adicional”. Com este conceito a Diretoria 
propõe a destinação do lucro líquido da seguinte forma: • Retenção de 5%  do lu-
cro líquido, correspondente a R$2.898 mil, para constituição de Reserva Legal; 
• Retenção de 75% do lucro líquido ajustado na forma da lei, correspondente a
R$41.292 mil, para constituição de Reserva de Lucros Retidos; • Distribuição
de 25%  do lucro líquido ajustado na forma da lei, no valor de R$13.763 mil, aos
acionistas na forma de dividendos mínimos obrigatórios.

R$ mil
Lucros acu-

mulados
Lucro líquido de 2018 51.141
Constituição de reserva legal (2.557)
Lucro líquido ajustado após constituição de reserva legal 48.584
Dividendos mínimos obrigatórios (25% do lucro líquido ajustado) (12.146)
Constituição de reserva de lucros retidos 
 (75% do lucro líquido ajustado) (36.438)
Destinação do lucro líquido ajustado (48.584)
Perspectivas 2019. Em 01/2019, ocorreu um desligamento da linha de transmis-
são Barreiras II - Rio da Éguas (trecho G1). A causa do desligamento, foi a queda 
da torre de nº 95, do tipo cross rope, motivada por um ato fortuito (furto de peças da 
torre de transmissão). A PTE registrou o boletim de ocorrência, acionando as po-
licias civil e federal. Após investigação policial, fi cou constatado que se tratava de 
furto, sendo os meliantes que haviam se ferido no acidente da queda da estrutura, 
localizados e presos. A Cia. estima que os custos envolvidos nas atividades desta 
recuperação, envolvendo fornecimento de materiais, locação de equipamentos e 
contratação de mão-de-obra especializada, estejam próximos ao valor de R$350 
mil reais. Além dos gastos necessários para a recuperação da torre de transmis-
são, a Cia. pode estar sujeita a penalidades aplicadas pelo ONS em função da in-
disponibilidade não programada da linha de transmissão. Para fazer frente a esta 
eventual penalização, a Cia. está provisionando em seu orçamento para 2019, um 
valor de aproximadamente R$3,6 milhões. Por coincidência, esta ocorrência se dá 
em um momento que a Cia. estuda a implantação de um “Plano de Contingências” 
baseado em “Matriz de Riscos” e avaliações de melhorias em suas atividades de 
“O&M+E”. Em relação ao REFORÇO 2, Resolução Autorizativa 6.846, a Cia. infor-
ma que os 3  reatores já foram entregues e a montagem eletromecânica está em 
andamento, dentro do cronograma, com previsão de energização em 30/04/19, 
cerca de 40 dias antes do prazo defi nido pela ANEEL. Considerando a publicação 
do REFORÇO 3, Resolução Autorizativa 7.498, no Diário Ofi cial da União em 
19/12/18, a Cia. se dedicará às atividades necessárias para implantação em prazo 
inferior ao autorizado pela ANEEL utilizando recursos gerados pela concessão. 
Atualmente, os contratos com fornecedores de equipamentos e obras civis estão 
em processo de assinatura. A PTE planeja realizar a energização desse reforço 
na segunda quinzena de dezembro, cerca de 4  meses antes do prazo fi xado pela 
agência. Não menos importante, a PTE dedicar-se-á também à continuação da 
discussão iniciada com a agência reguladora em 17/10/16 para reconhecimento 
de receita durante o período em que as linhas de transmissão estiveram energiza-
das e sem receita, uma vez que o serviço público de transmissão de energia elé-
trica foi efetivamente prestado. A continuidade dos Programas Ambientais (PBA) 
pactuados com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (“IBAMA”) também está entre as prioridades da Cia., além da imple-
mentação de investimentos sócio ambientais previstos para alguns municípios 
localizados na área de infl uência do projeto. Em 2019, a Cia. continuará atuando 
de forma responsável visando a manutenção da margem EBITDA regulatória su-
perior a 85%. Espera-se que isto seja possível através da continuidade do forte 
controle fi scal adotado pela PTE. Em 2018, pela primeira vez, a Cia. atingiu ICSD 
acima de 1,2, mais precisamente 1,36. Este dado é importante pois indica a total 
independência fi nanceira do projeto em termos de geração de caixa operacional 
e pagamento de suas dívidas, permitindo que a Cia. solicite a liberação de recur-
sos extras depositados em contas reservas no valor de R$32,7 milhões, além da 
liberação de garantias fi nanceiras aportadas pelos acionistas para contratação 
dos fi nanciamentos. Por fi m, a PTE informa que os dividendos declarados e não 
pagos até 2018 serão regularizados em 2019 tão logo haja anuência do BNDES 
atestando o “completion fi nanceiro” do Projeto autorizando assim a liberação dos 
recursos extras depositados em contas reservas. A Paranaíba Transmissora de 
Energia S.A. agradece aos colaboradores, fornecedores, acionistas, fi nanciado-
res e órgãos reguladores pela dedicação irrestrita ao projeto Paranaíba. A ad-
ministração. Rio de Janeiro, 25/03/19. Elton Keishi Hiruma- Diretor Financeiro; 
Xiaochun Wang - Diretor Presidente; João Batista Guimarães Ferreira da Silva 
- Diretor Técnico; Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente.

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo 1.904.446 1.649.643
Circulante 165.072 178.735
Caixa e equivalentes de caixa 5 13.931 14.677
Impostos a recuperar 6 636 2.034
Caixa e equivalente de caixa com uso restrito 8 3.197 5.977
Concessionários e permissionários 9 14.402 13.897
Contas a receber - ativo fi nanceiro indenizável 7 - 141.450
Contas a receber - ativo de contrato 7 131.977 -
Outros ativos circulantes 929 700

Não circulante 1.739.374 1.470.908
Contas a receber - ativo fi nanceiro indenizável 7 - 1.416.408
Contas a receber - ativo de contrato 7 1.680.788 -
Caixa e equivalente de caixa com uso restrito 8 58.402 54.330
Imobilizado, líquido 113 99
Intangível 71 71

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Receita operacional liquida 15 165.260 238.629
Custo de serviços 16 (19.009) (64.635)
Lucro bruto 146.251 173.994
Despesas operacionais
Pessoal (2.764) (2.686)
Materiais (16) (11)
Serviços de terceiros (868) (1.423)
Tributos (24) (16)
Arrendamentos e aluguéis (505) (502)
Depreciação (35) (39)
Outros (23) -

Total (4.235) (4.677)
Lucro antes das receitas e despesas fi nanceiras 142.016 169.317
Receitas fi nanceiras 17 4.511 5.644
Despesas fi nanceiras 17 (62.488) (64.775)
Lucro antes do IR e da contribuição social 84.039 110.186
Imposto de renda corrente e diferido 13 (24.183) (29.928)
Contribuição social corrente e diferida 13 (8.715) (10.789)
Total (32.898) (40.717)
Lucro líquido do exercício 51.141 69.469

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Passivo e patrimônio líquido 1.904.446 1.649.643
Circulante 104.599 96.616
Fornecedores 10 12.187 10.901
Empréstimos e fi nanciamentos 11 49.016 47.185
Debêntures 12 6.952 6.133
Dividendos a pagar 14 34.871 28.953
Outros passivos circulantes 1.573 3.444

Não circulante 1.047.268 890.685
Exigível a longo prazo
Empréstimos e fi nanciamentos 11 510.704 535.267
Debêntures 12 102.150 103.512
Impostos diferidos 13 413.855 223.757
Outros 20.559 28.149

Patrimônio líquido 14 752.579 662.342
Capital social 543.261 534.761
Reserva legal 9.961 7.404
Reserva de lucros retidos 134.349 97.911
Reserva de lucros a realizar 65.008 13.766

Total do patrimônio líquido antes do AFAC 752.579 653.842
Adiantamento para futuro aumento de capital - 8.500

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 51.141 69.469
Outros resultados abrangentes - -
Total de resultados abrangentes do exercício 51.141 69.469

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Reservas de lucros

Capital social Legal Lucros retidos Lucros a realizar AFAC  Lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/16 534.761 3.931 48.414 13.766 - - 600.872
AFAC em 02/2017 - - - - 8.500 - 8.500
Lucro líquido do exercício - - - - - 69.469 69.469
Constituição de reserva legal - 3.473 - - - (3.473) -
Dividendos mínimos  obrigatórios - - - - - (16.499) (16.499)
Constituição da reserva de lucros retidos - - 49.497 - - (49.497) -
Saldos em 31/12/17 534.761 7.404 97.911 13.766 8.500 - 662.342
Adoção CPC 47, efeito em 1º/01/18 - - - - - 51.242 51.242
Constituição da reserva de lucros a realizar, adoção CPC 47 - - - 51.242 - (51.242) -
Integralização de capital através de AFAC em 01/2018 8.500 - - - (8.500) - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 51.141 51.141
Constituição de reserva legal - 2.557 - - - (2.557) -
Dividendos mínimos  obrigatórios - - - - - (12.146) (12.146)
Constituição da reserva de lucros retidos - - 36.438 - - (36.438) -
Saldos em 31/12/18 543.261 9.961 134.349 65.008 - - 752.579

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
31/12/2018 31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais 84.039 110.186
Lucro antes do IR e contribuição social

Ajuste de itens que não causaram impacto 
 no caixa (6.771) 1.264
Rendimentos sobre ativo de concessão (158.227) (163.752)
Amortização de PIS e Cofi ns diferidos 5.279 (8.577)
Depreciação 35 39
Amortização de custo de transação 288 491
Juros sobre empréstimos 49.908 54.417
Juros sobre debêntures provisionados 11.907 8.460

Aumento/redução de ativos e passivos 85.973 7.997
Impostos a recuperar 1.398 3.399
Despesas pagas antecipadamente 170 (633)
Concessionários e permissionários (505) (13.857)
Ativo de contrato (46.299) -
Outros ativos circulantes (400) 15
Fornecedores (6.303) 16.787
Impostos e contribuições sociais 155.064 906
Retenções contratuais (658) (280)
Encargos setoriais 511 544
Salários e encargos 505 (147)
Distribuição de dividendos (6.227) -
IR e contribuição social pagos (4.512) -
Outros - (1)
Juros pagos sobre empréstimos (46.063) (48.275)
Juros pagos sobre debêntures (6.427) (4.076)

Caixa líquido gerado p/(aplicado nas) atividades 
 operacionais 33.483 (44.354)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições, líquidas de imobilizado (49) (1)
Aplicação em caixa e equivalente de caixa 
 de uso restrito (1.291) (52.620)

Ativo fi nanceiro indenizável - 26.660
Caixa líquido (aplicado nas) atividades 
 de investimento (1.340) (25.961)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC - 8.500
Captação de debêntures - 113.263
Pagamento de debêntures (6.292) (8.474)
Captação de empréstimos 400 -
Pagamentos de empréstimos (26.997) (31.348)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento (32.889) 81.941
(Redução) aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa (746) 11.626
Início do exercício 14.677 3.051
Final do exercício 13.931 14.677

(Redução) aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa (746) 11.626

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
31/12/2018 31/12/2017

Receita
Receita 184.937 257.523

Insumos adquiridos de terceiros
Custo (9.312) (55.044)
Serviços (10.604) (11.024)
Depreciação (35) (39)

Valor adicionado bruto 164.986 191.416
Valor adicionado recebido em transferência
Receita fi nanceira 4.511 5.644
Valor adicionado total a distribuir 169.497 197.060

Distribuição do valor adicionado
Pessoal 2.764 2.686
Remuneração direta  2.359 2.184
Benefícios 356 452
FGTS 49 50

Tributos 52.599 59.627
Federais 52.575 59.611
Municipais 24 16

Remuneração da capital de terceiros 62.993 65.278
Arrendamentos e alugueis 505 502
Juros 61.856 63.894
Outros 632 882

Remuneração da capital próprios
Lucro líquido do exercício 51.141 69.469

Total 169.497 197.060

Xiaochun Wang (Dir. Presidente)
Changwei Chen (Dir. Adm. Ambiental)
 Elton Keishi Hiruma (Dir. Financeiro) 

João Batista Guimarães Ferreira da Silva (Dir. Técnico) 
Contador: Ronaldo Borges Andrade - CRC RJ-051927/O-8
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
31/12/18 e 2017(Em MR$) 

1. Informações gerais. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Cia. ou
PTE), sociedade privada de capital fechado, foi constituída em 21/12/12 e está
estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12 andar, Centro, Rio de Janeiro.
A Cia. é uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social
a exploração de concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia,
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de
energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agencia Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).
1.1. Da concessão. A Cia. foi constituída a partir do Consórcio Paranaíba, ven-
cedor do Lote G do Leilão de Transmissão 07/12, realizado pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL) em 19/12/12. O Lote G é composto pelas se-
guintes instalações nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás: • Linha de
Transmissão Barreiras II - Rio das Éguas, em 500 kV, circuito simples, com
extensão aproximada de 239 km, com origem na Subestação Barreiras II e
término na Subestação Rio das Éguas (Trecho G1). • Linha de Transmissão Rio
das Éguas - Luziânia, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada
de 368 km, com origem na Subestação Rio das Éguas e término na Subestação
Luziânia (Trecho G2). • Linha de transmissão Luziânia - Pirapora 2, em 500 kV,
circuito simples, com extensão aproximada de 346 km, com origem na Subes-
tação Luziânia e término na Subestação Pirapora 2 (Trecho G3). • Com equipa-
mentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linhas,
interligação de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais
instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, coman-
do, controle, telecomunicação, administração e apoio. Em 02/05/13, a Cia. as-
sinou o Contrato de Concessão nº 007/13, de acordo com as normas e regula-
mentos expedidos pelo poder concedente e pela ANEEL. O prazo de implanta-
ção do empreendimento foi fixado em 36 meses a partir da assinatura do Con-
trato de Concessão. A Receita Anual Permitida (“RAP”) foi determinada em
R$100.264, valor histórico, e será corrigida anualmente, com base na variação
do IPCA, no mês de 07/cada ano, nos termos do contrato de concessão. Em
28/06/16, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.098/16,
estabeleceu a RAP em R$40.271 para o período de 1º/07/16 a 30/06/17. Em
27/06/17, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.258/17
estabeleceu a RAP em R$135.867 para o período de 1º/07/17 a 30/06/18. Em
26/06/18, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória 2.408/18, esta-
beleceu a RAP em R$131.365 para o período de 1º/07/18 a 30/06/19. 1.2. Re-
gime 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 habili-
tação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraes-
trutura - REIDI (instituído pela Lei 11.488/07) junto às Autoridades Governa-
mentais competentes, que concede o benefício fiscal da suspensão da Contri-
buição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade 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, conforme publicação no Diário 
Oficial da União em 10/04/14, conforme ADE 39 de 7/04/14. 1.3. Implantação 
do Empreendimento. A Cia. concluiu com êxito, no mês de 05/16, a implantação 
e energização da linha de transmissão Luziânia - Pirapora 2. No mês de 07/16, 
foi concluída a implantação e energização da linha de transmissão Rio das 
Éguas - Luziânia. O trecho Barreiras II - Rio das Éguas teve sua implantação e 
energização concluída em 01/2017, representando a conclusão da implantação 
da totalidade do projeto. 1.4. Cancelamento do TLP referente ao trecho G3 - 
Termo de Liberação Parcial. Em 7/05/16, após o cumprimento dos procedimen-
tos de rede e a realização dos testes operacionais no trecho G3, o ONS mante-
ve a linha energizada. Dessa forma, a Cia. solicitou a emissão do Termo de Li-
beração Parcial (“TLP”), documento que autorizou a operação comercial provi-
sória deste trecho. Assim, entre os meses de maio e agosto de 2016, a Cia. 
auferiu receita operacional de R$12.110. Em 13/09/16, a PTE foi notificada pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) a respeito do cancelamento do 
Termo de Liberação Parcial (“TLP”), que autorizava a operação comercial pro-
visória do trecho G3 em função da ausência de Licença de Operação (“LO”). 
Entretanto, o mesmo ONS decidiu por manter a linha de transmissão energiza-
da em função dos benefícios sistêmicos. Em outras palavras, a linha de trans-
missão permaneceu energizada, o serviço público de transmissão de energia 
elétrica foi prestado beneficiando assim a sociedade, os ativos da PTE foram 
depreciados, mas entre 09/2016 e 01/2017 o operador suspendeu o pagamen-
to da receita operacional correspondente. Em 30/01/17, a Cia. recebeu a Licen-
ça de Operação deste trecho G3 e solicitou o TLP, incluindo a RAP de períodos 
anteriores desde a data da respectiva suspensão. Em 17/02/17, o ONS deferiu 
o pedido feito pela Cia. e emitiu o TLP autorizando o recebimento de RAP des-
de a data da emissão da LO. Em relação à solicitação da PTE para o reconhe-
cimento de RAP de períodos anteriores à emissão da LO, o ONS elaborou re-
latório contendo o histórico de operação da linha desde a data da energização
e encaminhou o pleito para a ANEEL, que ainda não se manifestou de forma
definitiva sobre o tema. No ciclo 2017/18, o ONS iniciou o desconto da RAP
recebida entre maio e agosto de 2016 referente ao trecho G3, conforme descri-
to nos parágrafos anteriores. Este desconto é integralmente revertido para os
consumidores e está sendo descontado em 12  parcelas mensais e iguais no
valor de R$927, tendo sido iniciado no mês de 07/17. A Cia. reitera que continua
discutindo administrativamente com a ANEEL não apenas o cancelamento des-
te desconto como também o recebimento de RAP por todo o período em que as
linhas de transmissão permaneceram energizadas, uma vez que o serviço pú-
blico de transmissão de energia elétrica foi efetivamente prestado. Importante
destacar também que a Cia. sempre foi diligente sob o ponto de vista ambiental,
inclusive notificando o IBAMA quanto à solicitação de vistorias para emissão
das licenças e informando previamente a respeito dos testes de energização,
fato que foi corroborado pela posterior emissão da LO. 1.5. Licenciamento am-
biental. Conforme mencionado anteriormente, em 30/01/17, o Ministério do
Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis, emitiu a Licença de Operação 1367/17 em favor da
Cia., autorizando a operação comercial do trecho Luziânia-Pirapora 2 (G3). No
dia 04/04/17, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
(“IBAMA”) retificou a Licença de Operação 1367/17, estendendo-a a todos os
trechos da Linha de Transmissão 500kV, passando pelas subestações de Bar-
reiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, com extensão aproximada de
953 Km, compreendida entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Des-
de então, a Cia. encontra-se em operação comercial plena e apta ao recebi-
mento integral da RAP. 1.6. Multa por atraso na entrada em operação. O Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) divulgou o Relatório técnico de
Qualidade do Serviço Público de Transmissão contendo os atrasos, as indispo-
nibilidades, as restrições de capacidade operativa e os descontos das parcelas
variáveis associadas a cada evento, apurados de junho/16 a maio/17. Neste
relatório, em decorrência do atraso na entrada em operação, a Paranaíba
Transmissora de Energia S.A. (“PTE”) foi multada no valor total de R$15.963,
multa esta que foi deduzida dos recebimentos da RAP da seguinte forma: Lote
G3, no valor total de R$4.624 dividido da seguinte forma: julho e agosto de 2016
- R$180/mês, abril e maio de 2017 - R$2.132/mês; e Lotes G1 e G2, no valor
total de R$11.339 dividido em 18 parcelas de R$630 iniciando em 05/2017. O
desconto desta penalidade se encerrou em dezembro de 2018. A Cia. discorda
parcialmente da aplicação da penalidade uma vez que cumpriu todos os proce-
dimentos de rede e disponibilizou partes da linha de transmissão em datas an-
teriores às consideradas pelo ONS para cálculo da penalidade. Adicionalmente,
o próprio ONS recomendou fortemente a manutenção das linhas energizadas
após os testes em função do benefício sistêmico e utilizou os ativos desde en-
tão. Diante deste cenário, a Cia. solicitou à Aneel que reconheça a RAP retroa-
tivamente às datas nas quais os trechos foram energizados. Em caso de suces-
so, a Cia. seria beneficiada não apenas com a RAP retroativa, estimada em
torno de R$57.220, como também pelo cancelamento parcial desta penalidade,
projetada em R$4.344, e pela devolução da RAP do trecho G3 referente ao
período do cancelamento do TLP detalhado na Nota 1.4, no valor de R$12.110.
1.7. 1ª Revisão Tarifária. Conforme contrato de concessão 007/13 ANEEL, fir-
mado em 2/05/13, a agência procederá revisão da RAP em intervalos periódi-
cos de 5  anos, contados do primeiro mês de julho subsequente à data de assi-
natura do contrato, além da correção pelo IPCA realizada anualmente. Na defi-
nição da receita máxima permitida no momento do leilão, a ANEEL estipulou a
remuneração do capital próprio e de terceiros em função de premissas de mer-
cado vigentes na época. Nas revisões previstas para o 5º, 10 e 15 ano do perí-
odo da concessão, a RAP será corrigida para mais ou para menos consideran-
do justamente a variação neste custo real de capital de terceiros e consideran-
do ainda eventuais ganhos de eficiência operacional relacionados à operação e
manutenção dos empreendimentos. O processo teve início no começo de 2018
e a nota técnica 138/18 - SGT/ANEEL consolidou o cálculo realizado pela agên-
cia e as contribuições dos agentes com revisão tarifária prevista em 2018. Esta
nota técnica instruiu a decisão colegiada de diretoria da ANEEL que fixou a
RAP revisada. De forma resumida, o custo real de capital de terceiros previsto
no contrato de concessão firmado pela PTE era de 3,78%. Após a atualização
dos indicadores macroeconômicos, mais precisamente TJLP e IPCA, observa-
-se um custo real de capital de terceiros revisado de 2,63% neste primeiro ciclo.
Com isto, o WACC real do contrato passou de 5,81% no leilão para 5,09%,
gerando uma redução da RAP de 3,99% a partir de 07/18, e considerado o re-
ajuste tarifário anual pelo IPCA. Em termos de valor, a revisão provocou uma
redução de R$5.422 na RAP do ciclo 2018/2019 ou ainda R$452 na receita
mensal. Em relação aos reforços autorizados, em função da impossibilidade de 
atualização a contento do banco de preços de referência, a ANEEL decidiu não 
realizar a revisão tarifária em 2018, aplicando de forma provisória o reajuste
pelo IPCA. Após a conclusão das atualizações, a ANEEL calculará e aplicará a
revisão periódica dos reforços de forma definitiva e retroativa a 1º/07/18. O re-
sultado passou a ser aplicado na RAP auferida a partir/07/18. 1.8. Reforço I -
Resolução Autorizativa ANEEL 6.030/09/16. Em 12/09/16, a ANEEL publicou
autorização para implantação de reforços em instalações de transmissão de
responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, de forma a pos-
sibilitar a operação parcial por meio das acessantes Paranaíba e São Pedro
Transmissora. O investimento previsto pela ANEEL é de R$7.065, com prazo
de conclusão de 6  meses e incremento na RAP de aproximadamente R$864 a
ser recebida até o final do contrato de concessão principal. A Cia. destaca que
a implantação destes reforços foi concluída em janeiro de 2017 e teve inclusão
na RAP do ciclo 2017/18 a partir de 15/07/17 pelo valor mensal de R$895. 1.9.
Reforço II - Resolução Autorizativa ANEEL 6.846/01/18. Em 7/02/18, a ANEEL
publicou autorização para implantação de reforços em instalações de transmis-
são de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II. O inves-
timento previsto pela ANEEL é de aproximadamente R$25.770, com prazo de
conclusão de 16 (dezesseis) meses e incremento na RAP de aproximadamente
R$3.111. Este empreendimento compõe a complementação do módulo geral
da SE Barreiras II, com módulo de infraestrutura para instalação de um banco
de reatores de barra 500 kV, com incremento de RAP de R$279 e vigência da
RAP por 31 anos; instalação de um banco de reatores de barra 500 kV,
3x50Mvar e conexão do reator de barra RTB8 500 kV, com incremento de RAP
de R$1.854 e vigência de RAP por 36 anos e a conexão do reator de barra
RTB8 500 kV, com incremento de RAP de R$978 e vigência por 28 anos. Este
empreendimento tem um prazo de 16 (meses) e a energização está prevista
para abril de 2019, dois meses antes do prazo estipulado pela ANEEL. 1.10.
Reforço III - Resolução Autorizativa ANEEL 7.498/12/18. Em 19/12/18, a ANE-
EL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de trans-
missão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, para
instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de barra

500 kV mencionado na Nota 1.9. O investimento previsto pela ANEEL é de 
aproximadamente R$5.192, com prazo de conclusão de 16 meses e incremen-
to na RAP de aproximadamente R$618 por 36 anos. Atualmente, a Cia. está em 
fase de negociação dos contratos de fornecimento de equipamentos e presta-
ção de serviços de obras civis e montagem eletromecânica e prevê a entrada 
em operação comercial dentro do prazo autorizado pela Aneel, podendo este 
prazo ser reduzido em 4  meses caso haja sucesso na negociação para anteci-
pação da entrega do reator. 2. Base de preparação e mensuração. As demons-
trações financeiras da Cia. foram preparadas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as dis-
posições contidas na Lei das S.A. e normas e procedimentos contábeis emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Cia. adotou os pro-
nunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que estavam 
em vigor em 31/12/18. As demonstrações financeiras foram preparadas utili-
zando o custo histórico como base de valor, com exceção dos instrumentos fi-
nanceiros não derivativos. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-
gamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registra-
do nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estima-
tivas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, recuperabilidade dos impostos diferi-
dos, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores 
duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de ou-
tras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimati-
vas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras da Cia. foram auto-
rizadas pela Administração em 25/03/19. 2.1. Moeda funcional. As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de 
apresentação da Cia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e jul-
gamentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração 
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políti-
cas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato e remuneração do ativo 
de contrato. No início da concessão, a taxa de remuneração do ativo de contra-
to é estimada pela Cia. por meio de componentes internos e externos de mer-
cado, por meio de avaliações financeiras. A taxa de remuneração do ativo de 
contrato é estimada por concessão e utilizada para remunerar o ativo de contra-
to do referido Contrato de Concessão. O saldo do ativo de contrato reflete o 
valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF - Taxa de Remuneração 
do Ativo de contrato referente ao Contrato de Concessão. São consideradas no 
fluxo de caixa futuro as estimativas da Cia. na determinação da parcela mensal 
da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a indenização que se espera 
receber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é con-
siderado pela Cia. como o valor residual contábil no término da concessão. A 
Cia. utiliza os seus resultados históricos como base para determinação de suas 
estimativas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de opera-
ção e as especificidades de cada leilão. 2.4. Determinação da taxa efetiva de 
juros do ativo de contrato. A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de 
desconto que melhor representa a estimativa da Cia. para a remuneração finan-
ceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os ris-
cos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente fi-
nanceiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato 
de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a 
Cia. tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada 
para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou 
despesa no resultado. 2.5. Receita de operação e manutenção. Quando a con-
cessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita 
pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo 
Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos ser-
viços. 2.6. Receita de construção. Quando a concessionária presta serviços de 
implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo 
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da 
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem 
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e 
encargos. 2.7. Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de técnicas 
de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observá-
veis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumen-
tos financeiros. 2.8. Impostos, contribuições e tributos. Existem incertezas rela-
cionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à 
época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de LP e da 
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os re-
sultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premis-
sas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já regis-
tradas. A Cia. constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para pos-
síveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das res-
pectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se em diver-
sos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpreta-
ções divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela 
autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir 
em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no 
respectivo domicílio da Cia. 3. Principais políticas contábeis. A Cia. aplicou as 
principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Apuração 
do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de cai-
xa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender aos 
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros pro-
pósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, 
ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um inves-
timento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da 
data da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários. Destinam-se à con-
tabilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de ener-
gia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a rece-
ber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS, por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. Foi constituída 
provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os crédi-
tos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual 
de cada cliente com parcelas em atraso. 3.4. Ativo de contrato. Conforme pre-
visto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de ser-
viço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura 
(serviços de implementação de infraestrutura) usada para prestar um serviço 
público além de operar e manter essa infraestrutura durante o prazo de conces-
são. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de con-
trole do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão 
de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens 
revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O con-
cessionário tem direito de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços 
públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato 
de concessão. Ativo de contrato. Com a entrada em vigor em 1º/01/18 do CPC 
47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimen-
to de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enqua-
dram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a 
ser classificadas como um “ativo de contrato”. O ativo de contrato se origina na 
medida em que a concessionária satifaz a obrigação de construir e implementar 
a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo 
do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfa-
ção da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à 
medida que a Cia. opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de con-
trato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação de 
desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da pas-
sagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os 
benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de contra-
to das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor 
presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no 
início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração 
são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são de-
finidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que 
as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão 
aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos nessa infraes-
trutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizáveis (bens rever-
síveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contra-
to de concessão. A implementação da infraestrutura, atividade executada du-
rante a fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance 
de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e 
não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos 
custos das obras relacionadas à formação desse ativo através dos gastos incor-
ridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura 
efetuados nos ativos de concessão a partir de 1º/01/18 passaram a ser registra-
dos na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, 
por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação de outra 
obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e 
receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento 
do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no 
passivo não circulante. 3.5. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no 
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam 
gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor possa ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são re-
gistradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ati-
vos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou li-
quidação ocorrer nos próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos. A 
política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as 
normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividen-
dos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações 
estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. O estatuto social da 
Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de 
dividendos. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à As-
sembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital 
próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do exer-
cício social e após as devidas destinações legais, a Cia. registra a provisão 
equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do 
exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo 
obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimônio 
líquido. 3.7. Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos 
financeiros. Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para iden-
tificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos 
ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem 
evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconheci-
mento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. 

Receita e custo de construção. Serviços de implementação da infraestrutura, 
ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elé-
trica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorri-
dos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do in-
vestimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os 
custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa 
parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados 
com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à 
margem estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a mar-
gem de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas 
são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para 
estimativa referente a Receita de Construção, a Cia. utilizou um modelo que 
apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa defini-
da para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é 
definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo 
apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. 
3.9. Receita de remuneração do ativo de contrato. Juros reconhecidos pelo mé-
todo linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos inves-
timentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios 
específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do 
ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. 
A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebi-
mento de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção. Serviços de opera-
ção e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem 
início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção da 
disponibilidade dessas instalações. 3.11. Receitas financeiras e despesas finan-
ceiras. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações fi-
nanceiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efeti-
vos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações mone-
tárias sobre dívidas. 3.12. Tributação e encargos regulatórios. Conforme facul-
tado pela legislação tributária, a Cia. optou pela tributação pelo lucro real anual 
com estimativas mensais. Sendo assim, o IR e da contribuição social, para a 
estimativa mensal, é calculada por meio da aplicação do percentual sobre o lu-
cro líquido ajustado. O IR é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período 
de 12 meses e compensados os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo 
regime de competência. A contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquo-
ta de 9% sobre o lucro contábil ajustado, também considerando a compensação 
de bases negativas, reconhecidos pelo regime de competência. As antecipa-
ções ou valores passíveis de compensação são demonstradas no ativo circu-
lante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além do IR 
e da Contribuição Social, a receita de prestação de serviço de transmissão está 
sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas 
básicas: • COFINS - COFINS e Programa de Integração Social - PIS à alíquota 
de 9,25%. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE 
mensal fixada pelos Despachos emitidos pela ANEEL. • As concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica estão 
obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional 
líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do 
Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, con-
forme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel 504/12. Esses encargos 
são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão 
na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por diferenças tempo-
rárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as 
diferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor presente de ativos e pas-
sivos. Os ativos e passivos monetários de LP e os de curto prazo, quando o 
efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras toma-
das em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor pre-
sente 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 reco-
nhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios. Pos-
teriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fi-
nanceiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros 
em relação aos fluxos de caixa contratuais. 3.14. Demonstrações dos fluxos de 
caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e 
está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.15. Demonstrações do 
valor adicionado. As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e 
estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - De-
monstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). 3.16. Custo dos empréstimos. Os custos dos empréstimos com-
preendem juros e outros custos incorridos relativos ao empréstimo. Os custos 
dos empréstimos são contabilizados no resultado do exercício. 3.17. Instrumen-
tos financeiros. A Cia. aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Fi-
nanceiros, a partir de 1º/01/18, relativos à classificação e mensuração dos ati-
vos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por 
redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros. Classificação e mensuração 
- Com a adoção do CPC 48 ,os instrumentos financeiros passaram a ser classi-
ficados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do
resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38
de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para
venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para
a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º/01/18 a Cia. passou a apresen-
tar os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor
justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos fi-
nanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do re-
sultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente paga-
mentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa
contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de
principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é exe-
cutada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por
redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da apli-
cação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o
reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de
ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incor-
ridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”.
O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensu-
rados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A
Cia. não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios
apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de
um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transa-
ção na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou
passivo separado. b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classifi-
cados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros pas-
sivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. 4. Mudanças nas principais
políticas contábeis. A Cia. adotou os novos pronunciamentos e interpretações
novas e/ou revisadas pelo CPC, com aplicação inicial a partir de 1º/01/18, que
são: 4.1. CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. A Cia. adotou o CPC 47
usando método de efeito cumulativo, com aplicação inicial da norma na data de
1º/01/18. Como resultado, a Cia. não aplicará os requerimentos desse CPC ao
exercício comparativo apresentado. A norma determina ainda que a Cia. só
pode contabilizar os efeitos de contrato com um cliente quando for provável que 
receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços
que serão transferidos. A Cia. avaliou suas operações à luz das novas normas
contábeis, e conforme descrito no item 3.3 concluiu que a atividade de imple-
mentação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à
contraprestação por bens e serviços está condicionada ao cumprimento de ou-
tra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 47, o
contas a receber da implementação da infraestrutura. Até então classificado
como ativo financeiro passa a ser classificado como ativo de contrato. A diferen-
ça nos critérios de mensuração foi contabilizada diretamente em lucros acumu-
lados, líquido dos efeitos tributários. A tabela a seguir resume o impacto, líquido 
de impostos, da transição para o CPC 47 sobre lucros acumulados em 1º/01/18:
Em R$ mil 
Lucros acumulados

Impacto da adoção do 
CPC 47 em 01/01/18

Ativo de contrato 358.986
IR e contribuição social diferidos (122.015)
PIS/COFINS diferidos (185.729)
Impacto em 1º/01/18 51.242
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balan-
ço patrimonial da Cia. em 31/12/18 e na demonstração do resultado para o 
encerramento deste exercício em cada uma das linhas afetadas. Não houve 
impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Cia. para o exercício 
findo em 31/12/18. 

Balanço patrimonial

2018 (con-
forme apre-

sentado)
. 

 Ref.

Impactos 
da adoção 
do CPC 47

2018 (sem 
impacto 
CPC 47)

Ativo circulante 165.072 9.385 155.687
Ativo de contrato 131.977 (a) 131.977 -
Ativo financeiro - (a) (122.592) 122.592
Demais ativos não impactados 33.095 - 33.095
Ativo não circulante 1.739.374 173.485 1.565.888
Ativo de contrato 1.680.788 (a) 1.680.788 -
Ativo financeiro - (a) (1.507.303) 1.507.303
Demais ativos não impactados 58.585 - 58.585
Total do ativo 1.904.446 182.870 1.721.576
Passivo circulante 104.599 (4.440) 109.039
Impostos e contribuições sociais (862) (b) (2.822) 1.960
Dividendos a pagar 34.871 (c) (1.618) 36.489
Outros passivos não impactados 70.590 - 70.590
Passivo não circulante 1.047.268 141.262 906.006
IR e contribuição social diferidos 231.423 (b) 119.377 112.046
PIS e Cofins diferidos 182.432 21.885 160.547
Demais passivos não impactados 633.413 - 633.413
Patrimônio líquido 752.579 46.048 706.531
Reserva de lucro retidos 134.349 (d) (4.853) 139.202
Reserva legal 9.961 (d) (341) 10.302
Reserva de lucros a realizar 65.008 51.242 13.766
Demais itens do patrimônio líquido 
não  impactados 543.261 - 543.261
Total do passivo e do patrimônio 

líquido 1.904.446 182.870 1.721.576
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(a) Implementação do CPC47 que define o ativo da concessão como ativo con-
tratual. (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo de contrato. (c) Im-
pacto sobre os dividendos na adoção do ativo de contrato. (d) Efeito dos ajustes 
foram refletidos no patrimônio líquido. Os impactos da adoção do CPC 47 na de-
monstração do resultado do exercício em 31/12/18 estão abaixo apresentados:

Demonstração do resultado 
 do exercício

2018 (con-
forme apre-

sentado) Ref.

Impactos 
da Adoção 
do CPC 47

2018 (Sem 
impacto 
CPC 47)

Receita líquida 165.260 (a) (12.151) 177.411
IR/CSLL corrente e diferido (32.898) (b) 5.338 (38.236)
Demais itens não impactados (81.221) - (81.221)

51.141 (6.813) 57.954
(a) Implementação do CPC 47 que define o ativo da concessão como ativo de
contrato. (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo de contrato. 4.2.
CPC 48 - Instrumentos Financeiros. O CPC 48 estabelece requerimentos para
reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contra-
tos de compra ou venda de itens não financeiros. Essa norma substitui o CPC
38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Cia. adotou
as alterações consequentes ao CPC 48 - Instrumentos Financeiros, que são
aplicadas às divulgações em 2018, mas que não foram aplicadas à informação
comparativa. A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as cate-
gorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensura-
ção do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Cia., em
1º/01/18. O efeito da adoção do CPC 48 sobre os valores contábeis dos ativos
financeiros em 1º/01/18 está relacionado apenas aos novos requerimentos de
redução ao valor recuperável. CPC 38 CPC 48
Ativos financeiros Caixa e 
 equivalentes de caixa

Valor justo por meio 
do resultado

Valor justo por  
meio do resultado

Títulos e valores mobiliários
Valor justo por meio 

do resultado
Valor justo por  

meio do resultado
Contas a receber Recebíveis Custo amortizado
Despesas pagas antecipadamente Recebíveis Custo amortizado
Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Custo amortizado

Empréstimos e financiamentos Custo amortizado
Custo amortizado 

financeiros
Debêntures Custo amortizado Custo amortizado
4.3. Normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes. Pronunciamen-
tos contábeis, orientações e interpretações novos e/ou revisados pelo CPC, que 
passarão a vigorar a partir do exercício iniciado em 1º/01/19: • CPC 06 (R2) 
- Operações de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arren-
damento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS
16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da
referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC
06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresen-
tação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros
nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento
para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo,
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamen-
tos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento,
o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo
de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto
durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários
devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os arren-
datários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de 
determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento,
uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da
alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em
geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrenda-
mento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há alteração substancial
na contabilização dos arrendadores com base no CPC 06 (R2) em relação à
contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores continua-
rão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de
classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de arrendamento:
operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais
iniciados a partir de 1º/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores
façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A
Cia. planeja adotar o CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da re-
trospectiva e optará por adotar a norma para contratos que foram anteriormente 
identificados como arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03
- Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Por-
tanto, a Cia. não aplicará a norma a contratos que não tenham sido previamente 
identificados como contratos que contenham um arrendamento nos termos do 
CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as isenções propostas pela norma 
para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da 
data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de 
baixo valor. A Cia. possui baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos 
valores não são representativos. Não são esperados impactos significativos nas 
demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2). • Melhorias anuais 
- Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações esclarecem
que as consequências do IR sobre dividendos estão vinculadas mais diretamen-
te a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às 
distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências do 
IR sobre dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio 
líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas 
transações ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela 
revisão 13, pela legislação tributária brasileira essa melhoria não é aplicável 
à Cia. • Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do IR - A Inter-
pretação (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, 
mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre 
o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza
que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do 
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros 
e multas associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda 
especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos tributários 
incertos separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao 
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a enti-
dade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais 
não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) 
como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entida-
de deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separada-
mente ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve- 
-se seguir a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpre-
tação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º/01/19, mas são dispo-
nibilizadas determinadas isenções de transição. A Cia. adotará a interpretação 
a partir da data em que entrar em vigor. 
5. Caixa e equivalentes de caixa. 31/12/18 31/12/17
Caixa e bancos conta movimento 20 71
Aplicações financeiras 13.911 14.606
Total 13.931 14.677
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. Em 31/12/18, as aplicações financeiras referentes a Cer-
tificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de 
98,47% do CDI. 6. Impostos a recuperar. Em 31/12/18, os impostos a recuperar
estão compostos como abaixo: 31/12/18 31/12/17
PIS a compensar - 117
COFINS a compensar - 538
IR sobre aplicações financeiras 2 997
IR e CSLL a recuperar 634 382
Total ativo circulante 636 2.034
7. Contas a receber - ativo de contrato. O Contrato de Concessão de Serviços
Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder
Concedente - Outorgante) e a Cia. (Operadora) regulamentam a exploração
dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: • O
contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar. • O contrato
estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com re-
lação à manutenção e disponibilidade da rede. • Ao final da concessão os ativos
vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante 
pagamento de uma indenização. • O preço é regulado através de mecanismo de
tarifa estabelecido nos contratos pela Remuneração Anual Permitida (RAP), par-
cela garantida pelo poder concedente para remunerar o operador. A infraestru-
tura construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos
de caixa, a saber: a) parte através de valores a receber garantidos pelo poder
concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo da
concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Na-
cional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos participantes
do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponi-
bilizada; e b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da
concessão, esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem
ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas parcelas 
dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto para 
um período de 30 anos cujos critérios de pagamento ainda serão definidos pelo
Poder Concedente. O saldo em 31/12/18 e 2017 está composto como abaixo:
Adoção inicial CPC 47 (transferência do ativo financeiro) 1.557.858
Adoção inicial CPC 47 (impacto nos impostos diferidos relacionados) 155.211
Adoção inicial CPC 47 (impacto no patrimônio líquido) 51.242
Saldo em 1°/01/18 1.764.311
Realização do ativo de contrato 174.326
Amortização do ativo de contrato (125.872)
Saldo em 31/12/18 1.812.765
Circulante 131.977
Não circulante 1.680.788
Total 1.812.765
8. Caixa e equivalente de caixa com uso restrito 31/12/18

31/12/17CP LP Total
Conta reserva do BNDES - 36.899 36.899 33.578
Conta reserva das debêntures - 6.716 6.716 6.363
Conta complemento ICSD não observado - 14.787 14.787 14.389
Conta de pagamento das debêntures 3.197 - 3.197 5.977

3.197 58.402 61.599 60.307
O saldo de R$58.401, em 31/12/18 (R$54.330 em 31/12/17), representa o valor 
acumulado nas contas reserva apresentada em garantia ao contrato de financia-
mento firmado com o BNDES e à escritura da segunda emissão de debêntures da 
Cia. O mecanismo de preenchimento destas contas reserva segue estritamente as 
condições previstas nos contratos de financiamento e a totalidade do saldo está 
aplicada em fundo de investimento e/ou aplicações financeiras exclusivamente 

lastreado em títulos públicos federais, de baixo risco, com liquidez diária, adminis-
trados pelo banco arrecadador, nos termos do contrato de cessão fiduciária de di-
reitos, administração de contas e outras avenças. Periodicamente, a Cia. solicita a 
equalização do saldo, liberando em contas de livre movimentação excedentes em 
função dos rendimentos auferidos. Conta de Complementação de ICSD é o mon-
tante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado pela Cia. e o valor 
equivalente ao ICSD mínimo de 1,20 na data-base. Considerando atingimento do 
índice mínimo em 2018 e cumprimento das demais condições contratuais, a Cia. 
solicitará às instituições financeiras envolvidas anuência para liberação do saldo de 
LP da conta reserva do BNDES e da conta complementação do ICSD, no valor de 
R$51.686. A conta de pagamento das debêntures é preenchida mensalmente com 
o valor correspondente a um sexto da parcela semestral vincenda projetada. A pró-
xima parcela vencerá em 15/03/19, momento no qual os recursos desta conta serão
resgatados para pagamento da parcela e um novo ciclo de preenchimento da conta 
de pagamento das debêntures se iniciará. 9. Concessionários e permissionários. O
saldo de contas a receber de clientes no valor de R$14.402 (R$13.897 em 31/12/17)
não tem atrasos significativos conforme abaixo: 31/12/18 31/12/17
A vencer 12.823 13.439
Até 30 dias 440 353
Entre 31 e 60 dias 362 4
Entre 61 e 90 dias 365 27
Acima de 90 dias 412 74
Total 14.402 13.897
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema Elétri-
co - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. A Admi-
nistração entende que não é necessária a contabilização da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso de não paga-
mento a Cia., como agente de transmissão, poderá solicitar a ONS o acionamento 
centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao contrato de constituição de 
garantia ou carta-fiança bancária. 
10. Fornecedores 31/12/18 31/12/17
Siemens Ltda. 3.151 1.617
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. 621 597
Isolux Projetos e Instalações 380 380
Sistema Pri Engenharia Ltda. - 71
Tabocas Participações 15 15
Contratos de encerramento de obra 7.572 6.851
Outros 448 1.370

12.187 10.901
O valor dos contratos de encerramento de obra refere-se a investimentos rela-
cionados à implantação do empreendimento, como por exemplo conclusão dos 
processos envolvendo liberação fundiária, compensações ambientais e consti-
tuição de reserva legal, todos adequadamente incluídos na unitização do em-
preendimento perante à ANEEL. 11. Empréstimos e financiamentos. Emprés-
timos BNDES. Em 21/10/15, a Empresa celebrou o contrato de financiamento 
com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) no valor de 
R$606.241. Os recursos destinados a este investimento serão postos à dispo-
sição da SPE, sob a forma de três subcréditos: a) Subcrédito “A” - no valor de 
R$543.725, destinado à implantação de projeto. A taxa de juros é de 2,42% a.a. 
acima da Taxa de Juros de LP - TJLP divulgada pelo BACEN. A amortização 
deverá ser feita em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira 
em 15/11/16 e última em 15/10/30. b) Subcrédito “B” - no valor de R$59.500 
(cinquenta e nove milhões, quinhentos mil e trinta reais), destinado à aquisição 
de máquinas e equipamentos. A taxa de juros é de 2,02% a.a. acima da Taxa 
de Juros de LP (TJLP) divulgada pelo BACEN. A amortização deverá ser feita 
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15/11/16 e 
última em 15/10/30.c) Subcrédito “C” - no valor de R$3.016 (três milhões, dezes-
seis mil, cento e vinte reais), destinado a investimentos socioambientais. A taxa 
de juros é a Taxa de Juros de LP (TJLP) divulgada pelo BACEN. A amortização 
deverá ser feita em 165 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira 
em 15/12/18 e a última em 15/10/30. Como garantia do financiamento, a Cia. as-
sinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direi-
tos relacionados ao contrato de Concessão. No dia 19/11/15, ocorreu a primeira 
liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de R$542.554, sendo 
que R$499.162 correspondem ao Subcrédito “A” e R$43.392 correspondem ao 
Subcrédito “B”. No dia 19/02/16, ocorreu a segunda liberação de recursos por 
parte do BNDES no valor total de R$30.000 correspondente ao Subcrédito “A”. 
No dia 16/05/16, ocorreu a terceira liberação de recursos por parte do BNDES 
no valor total de R$15.165 correspondente ao Subcrédito “A”. No dia 14/10/16, 
ocorreu a segunda liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de 
R$16.355 correspondente ao Subcrédito “B”. No dia 20/04/16, a PTE apresen-
tou ao BNDES a relação de projetos referentes aos Investimentos Sociais de 
Empresas no âmbito do Subcrédito Social (Subcrédito “C” do contrato de finan-
ciamento firmado pela PTE). No dia 16/05/17, o BNDES aprovou sem ressalvas 
a carteira de projetos apresentada pela PTE. Na semana do dia 21/08/17, a 
PTE visitou as prefeituras com intuito de informá-las sobre a aprovação dos 
investimentos e viabilizar os acordos para implantação. No dia 28/11/18, ocor-
reu a primeira liberação de recursos por parte do BNDES no valor de R$400 
correspondente ao Subcrédito “C”. As demais liberações estão condicionadas 
ao cumprimento das condições precedentes e comprovação de gastos, sendo 
certo que a última liberação deve acontecer até 30/03/20. Em 31/12/18, o saldo 
atualizado da dívida é de R$559.720, líquidos dos custos de transação que 
somam o valor de R$230. Mutação dos empréstimos. Os valores discrimina-
dos nos quadros abaixo consideram principal e juros reconhecidos até 12/2018. 

31/12/17
Capta-

ção

Juros 
apro-

priados

Amor-
tização 

de juros

Amorti-
zação de 
principal 31/12/18

BNDES Subcrédito A 525.218 - 45.243 (41.715) (24.277) 504.469
BNDES Subcrédito B 57.483 - 4.663 (4.347) (2.717) 55.082
BNDES Subcrédito C - 400 2 (1) (2) 399
Custo de transação (249) - - - 19 (230)

582.452 400 49.908 (46.063) (26.977) 559.720
Segregação entre curto e LP Curto prazo Longo prazo Total 31/12/18
Subcrédito “A” 44.184 460.285 504.469
Subcrédito “B” 4.817 50.265 55.082
Subcrédito “C” 34 365 399
(-) Custo de transação (19) (211) (230)
Total 49.016 510.704 559.720

Curto prazo Longo prazo Total 31/12/17
Subcrédito “A” 42.559 482.717 525.276
Subcrédito “B” 4.645 52.780 57.425
(-) Custo de transação (19) (230) (249)
Total 47.185 535.267 582.452
Cronograma de venci-
mentos

BNDES - Sub-
crédito A

BNDES - 
Subcrédito B

BNDES - 
Subcrédito C Total

2020 38.881 4.246 31 43.158
2021 38.881 4.246 31 43.158
2022 até o final 

 do contrato 382.333 41.752 303 424.388
Total 460.095 50.244 365 510.704
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros 
e obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram inte-
gralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a) Não constituir, sem 
autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato 
de Cessão fiduciária. (b) Vincular, em favor de outro credor os direitos creditórios a 
serem dados em garantia ao BNDES. (c) Sem prévia autorização do BNDES, não 
realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital próprio 
cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25%  do lucro líquido ajustado. 
(d) Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou
com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que per-
tença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os AFACs
durante o período de implantação do Projeto, bem como não efetuar redução de
seu capital social até a liquidação final das obrigações do contrato, sem prévia e
expressa anuência do BNDES. (e) Apurar, anualmente e durante todo o período
de amortização deste Contrato, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de 1,20,
a ser apresentado anualmente com base em relatório próprio e nas demonstrações
financeiras anuais da Beneficiária, que será medido a partir do início da amorti-
zação. (f) Manter, durante todo o período de amortização do contrato, Índice de
Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou
superior a 20%, expurgando, para este cálculo os efeitos decorrentes da aplicação
da Interpretação Técnica ICPC 01. (g) Manter, durante o período de amortização
do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o
valor da prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros
e demais despesas pagas. (h) Apurar anualmente o índice de Cobertura do Ser-
viço da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. O
contrato de cessão estabelece que em caso de ICSD inferior a 1,20, a Cia. deverá
elevar o valor dos recursos aplicados na Conta Reserva do BNDES, de 3  para
6  prestações mensais.  Em 2018, a Cia. apurou ICSD de 1,36 superior ao míni-
mo exigido de 1,2, além de cumprir as demais condições contratuais necessárias
para atingimento do completion financeiro, termo contratual que define a conclu-
são da implantação do empreendimento, operação comercial plena, recebimento
regular da RAP e desempenho operacional que permita honrar os compromissos
financeiros assumidos com os credores. Dessa forma, a Cia. solicitará anuência às
instituições financeiras para liberação de parte das contas reserva conforme men-
cionado na Nota 8. 12. Debêntures. Em 15/01/17, a Cia. realizou a 2ª emissão de
debêntures simples, nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série
única, com as seguintes características: Data da emissão: 15/01/17. Vencimento:
15/03/2028. Valor total da emissão: R$120.000 (cento e vinte milhões de reais).
Amortização: as debêntures serão amortizadas (juros + principal) em 22 parcelas
semestrais e consecutivas, sempre nos dias 15 dos meses de março e setembro,
sendo o primeiro pagamento devido em 15/09/17 e o último na data do vencimento.
Forma de Subscrição e Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato
da subscrição, via CETIP. Remuneração: 100% da variação acumulada do Índice
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros remunerató-
rios de 6,9045% ao ano. Ano-base: 252 dias úteis. Cláusula de repactuação: não
haverá repactuação programada das debêntures. Amortização extraordinária: as
debêntures não estão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. Resga-
te antecipado facultativo: as debêntures, não estão sujeitas ao resgate antecipado
facultativo pela Emissora, seja ele total ou parcial. Garantias: fiança corporativa da
State Grid Brazil Holding S.A. e da Copel Geração e Transmissão S.A., de forma
não solidária e no limite da participação acionária de cada acionista na Cia., fiança
bancária no limite de 24,5% da emissão, penhor de ações e cessão fiduciária de
direitos emergentes da concessão. Mutação das debêntures. Os valores discrimi-
nados nas tabelas abaixo consideram principal e juros reconhecidos até 12/2018.

31/12/17
Cap-

tação

Juros 
apro-

priados

Amorti-
zação de 

juros

Amorti-
zação de 
principal 31/12/18

Debêntures 115.910 - 11.907 (6.427) (6.292) 115.098
(-) Custo de transação (6.265) - - - 269 (5.996)

109.645 - 11.907 (6.427) (6.023) 109.102

Segregação entre curto e LP Curto prazo Longo Prazo Total
Debêntures 7.222 107.876 115.098
(-) Custo de transação (270) (5.726) (5.996)
Total 6.952 102.150 109.102
Cronograma de vencimento Debêntures
2020 4.591
2021 6.887
2022 até o final do contrato 90.672
Total 102.150
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e 
obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integral-
mente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a) Deixar de ter suas de-
monstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM. 
(b) Redução do capital social da emissora, independentemente da distribuição de
recursos às suas acionistas diretas e indiretas, ou cancelamento de adiantamento 
para futuro aumento de capital realizados por acionistas da emissora, sem prévia
autorização do debenturista. (c) Não constituir, sem autorização prévia do BNDES,
penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. (d) Vincu-
lar, em favor de outro credor, os direitos creditórios a serem dados em garantia ao
BNDES. (e) Sem prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de divi-
dendos e/ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente
ou em conjunto, supere 25%  do lucro líquido ajustado. (f) Não firmar contrato de
mútuo com terceiros ou com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas 
físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que pertença a Beneficiá-
ria e/ou seus acionistas, sem prévia aprovação dos Debenturistas ressalvadas as
hipóteses cumulativas, em que (i) sejam subordinadas às Debêntures e ao con-
trato de financiamento; (ii) de curto prazo, isto é, com vencimento em até 1 ano
de sua contratação e Ltda. ao valor máximo de R$10.000.000,00 desde que não
resulte em descumprimento do ICSD; (iii) tenham seus recursos exclusivamente
destinados para pagamento de fornecedores para término das obras e conclusão
do projeto. (g) Manter, durante todo o período de amortização do contrato, Índice de
Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou
superior a 20%, expurgando para este cálculo os efeitos decorrentes da aplicação
da Interpretação Técnica ICPC 01. (h) Manter, durante o período de amortização
do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o
valor da prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e 
demais despesas pagas. (i) Apurar anualmente o índice de Cobertura do Serviço da
Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. O contrato
de cessão estabelece que, em caso de ICSD inferior a 1,20, a Cia. deverá preencher
a Conta de Complementação de ICSD de forma a manter o montante equivalente à
diferença monetária entre o índice apurado e o valor equivalente a um ICSD mínimo
de 1,20. Em 2018, a Cia. apurou ICSD de 1,36, superior ao mínimo exigido de 1,2,
além de cumprir as demais condições contratuais necessárias para atingimento do
completion financeiro, termo contratual que define a conclusão da implantação do
empreendimento, operação comercial plena, recebimento regular da RAP e desem-
penho operacional que permita honrar os compromissos financeiros assumidos
com os credores. Dessa forma, a Cia. solicitará anuência às instituições financeiras
para liberação de parte das contas reserva conforme mencionado na Nota Expli-
cativa n° 8. 13. Impostos correntes e diferidos. 13.1. IR e contribuição social. Os
impostos sobre a renda diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os encargos de IR e contribuição social diferidos são calculados com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A Administração ava-
lia, periodicamente, as 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 IR diferido foi apu-
rado sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferenças temporais pela alíquota de
15%, considerando o adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 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. O IR e a contribuição social apurados respectivamente com base
no Prejuízo fiscal e na Base Negativa da CSLL foram apurados considerando a
avaliação feita pela Administração com base nos fluxos de caixas futuros e testes
de recuperabilidade dos investimentos que indicaram que a Empresa terá rentabi-
lidade para compensar os prejuízos acumulados. A demonstração dos tributos e
contribuições correntes e diferidos é a seguinte:
Ativo diferido
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/17 142.995 35.702 12.869 48.571
Adições 2018 - - - -
Compensações 2018 (7.578) (1.886) (682) (2.568)
Saldo em 31/12/18 135.417 33.816 12.187 46.003
Passivo diferido
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/17 94.361 34.010 128.371
Adições 2018 513.455 128.314 46.211 174.525
Amortização (74.988) (18.722) (6.749) (25.471)
Saldo em 31/12/18 203.953 73.472 277.425
Líquido em 31/12/18 170.137 61.285 231.422
Líquido em 31/12/17 50.304 21.141 79.800
Tributos correntes
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Adições 2018 17.234 4.285 1.551 5.836
Compensações 2018 (1.886) (682) (2.568)
IRPJ/CSLL pagos por 
estimativa (3.795) (1.372) (5.167)
Saldo em 31/12/18 (1.396) (503) (1.899)
O reflexo no resultado está demonstrado como abaixo: 31/12/18 31/12/17
IR diferido passivo (19.899) (35.291)
IR diferido ativo - 5.363
IR corrente (4.285) -

(24.183) (29.928)
Contribuição social diferido passivo (7.164) (12.711)
Contribuição social diferido ativa - 1.922
Contribuição social corrente (1.551) -

(8.715) (10.789)
Líquido (32.898) (40.717)
13.2. PIS e COFINS. O PIS e COFINS diferidos referem-se aos registros contábeis 
da movimentação do CPC 47 - Ativos de contrato que serão realizados na propor-
ção das operações considerando a receita e custos de operação realizados e de-
preciação do ativo imobilizado da concessão. A COFINS diferida foi apurada sobre 
a receita de construção e sobre a remuneração do ativo de contrato, pela alíquota 
de 7,6%, enquanto que o PIS está constituído à alíquota de 1,65%, conforme tabela 
abaixo: 31/12/18 31/12/17
PIS diferido 32.543 25.680
COFINS diferido 149.889 118.277

182.432 143.957
14. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 31/12/18, o capital social subscrito e
integralizado da Cia. é de R$543.261, dividido em 543.261.000 ações ON subscri-
tas e integralizadas, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding S.A., Furnas
Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51%,
24,5% e 24,5%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia.,
em reais, é como se segue: Ações %
State Grid Brazil Holding S.A. 277.063.110 51,0
Furnas Centrais Elétricas S.A. 133.098.945 24,5
Copel Geração e Transmissão S.A. 133.098.945 24,5

543.261.000 100,0
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 S.A. c) 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. d) Reserva de lucros a realizar. A
Administração da Cia., em conformidade com a legislação brasileira e com seu Es-
tatuto Social, propôs a destinação do saldo existente em lucros acumulados para a 
reserva de lucros a realizar. Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda 
não realizados financeiramente (apesar de contábil e economicamente realizados)
pela Cia. e será realizado a LP. e) Dividendos mínimos obrigatórios. A Administra-
ção da Cia., em conformidade com a legislação brasileira e com seu Estatuto Social,
optou por destinar 25% do Lucro Líquido após a constituição da reserva legal, para
a constituição de reserva de dividendos a serem distribuídos em 2018. Em 31/12/18 
a Cia. destinou o valor de R$12.146 para distribuição de dividendos mínimos obri-
gatórios sendo R$0,022236 para cada ação do capital social.

31/12/18 31/12/17
Lucro líquido do exercício 51.141 69.469
Base de cálculo para reserva legal 51.141 69.469
Reserva legal (5%) (2.557) (3.473)
Base de cálculo para dividendos 48.584 65.996
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 12.146 16.499
15. Receita operacional líquida. Segue abaixo a conciliação da receita bruta e líquida
em 31/12/18 e 2017: 31/12/18 31/12/17
Receita operacional bruta 192.704 267.093
  Receita de construção 16.218 55.044
  Remuneração dos ativos de concessão 158.227 180.262
  Receita de operação e manutenção 18.259 31.787
Deduções da receita operacional
  Indisponibilidade de equipamento (7.767) (9.570)
  Encargos regulatórios (1.784) (1.330)
  PIS (corrente & diferido) (4.102) (3.135)
  COFINS (corrente & diferido) (13.791) (14.429)
Total receita operacional líquida 165.260 238.629
16. Custos de serviços. O custo de serviços refere-se aos custos incorridos para a
construção, implantação das linhas de transmissão e operações e manutenções,
como se segue:
Custo de serviços 31/12/18 31/12/17
Edificações e obras civis (3.912) (44.255)
Compartilhamento de custos 144 (327)
Máquinas e equipamentos (3.227) (8.284)
Indenizações nas servidões 168 (225)
Pessoal e encargos operacionais (1.705) (1.103)
Serviços de terceiros (107) (1.809)
Seguros (799) (1.380)
Tributos - (1)
Adiantamentos a fornecedores 222 -
Outros (96) 2.340
Custo de construção (9.312) (55.044)
Custo de serviço prestado (1.401) (1.372)
Custos de operação e manutenção - O&M (8.296) (8.219)

(19.009) (64.635)
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17. Receitas e despesas financeiras 31/12/18 31/12/17
Receitas financeiras 4.511 5.644

Receitas de aplicações financeiras 4.501 5.530
Variações monetárias ativas 181 309
Outras receitas financeiras 77 77

Tributos sobre receitas financeiras: PIS (51) (38)
COFINS (197) (234)

Operações comerciais
Nome Partes relacionadas Natureza contábil Natureza da operação 31/12/18 31/12/17
Ativo 965 927
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 423 411
Copel Distribuição Empresa ligada Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 350 341
Copel Geração e Transmissão Acionista Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 192 175

Passivo (621) (731)
Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores CCI - (129)
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores Taxa de conservação, CCI e O&M (621) (599)
Luziânia-Niquelândia Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores Taxa de conservação - (3)

Resultado 240 (9.440)
Despesas: State Grid Brasil Holding - Aluguel Acionista Custos administrativos Aluguel (482) (482)

Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M Taxa de conservação e CCI (86) (84)
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M O&M (9.137) (8.874)
Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M Taxa de conservação e CCI (206) -
Luziânia-Niquelândia Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Despesa Taxa de conservação (42) -
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Receita Faturamento 3.742 -
Copel Distribuição Empresa ligada Receita Faturamento 4.275 -
Copel Geração e Transmissão Acionista Receita Faturamento 2.176 -

31/12/18 31/12/17
Despesas financeiras (62.488) (64.775)
  Juros e multas - (1.017)
  Juros sobre empréstimos e debêntures (61.815) (62.877)
  Outras despesas financeiras (673) (881)
Total das receitas e despesas financeiras (57.977) (59.131)
18. Transações com partes relacionadas. Em 31/12/18 a Cia. apresentou as seguin-
tes operações com partes relacionadas: 18.1. Remuneração de Administradores. Em 
31/12/18, a remuneração dos Administradores foi de R$1.273 (R$1.166 em 2017). 18.2. 

Passivos financeiros 31/12/18 31/12/17
Fornecedores e retenções contratuais 12.738 12.110
Empréstimos e financiamentos 559.720 582.452
Debêntures 109.102 109.645
Impostos e contribuições sociais (862) 1.368
Encargos setoriais 1.116 605
Salários e encargos 767 867

682.581 735.196
19.2. Gestão de risco As operações financeiras da Cia. são realizadas por intermédio 
da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando à segurança, 
rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os princi-
pais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia. são: a) Riscos 
de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo 
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, prin-
cipalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e 
moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra 
esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamen-
te 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. b) 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, indepen-
dentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio ambiente e 
indenizações ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou redirecionar investimen-
tos em outras áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a conservação 
ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práti-
cas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambien-
te, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 19.3. Avaliação 
dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros constantes do balanço 
patrimonial 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. 20. Eventos subse-
quentes. Às 21h18, do dia 14/01/19, ocorreu desligamento da linha de transmissão 
Barreiras II - Rio da Éguas (trecho G1), sem condições de retorno, impactando no 
atendimento às cargas dos Municípios de Barreiras. A causa do desligamento, mais 
especificamente a queda da torre nº 95 do tipo cross rope localizada a 39km da SE 
Barreiras II, foi identificada por volta das 7h da manhã do dia seguinte, após mobili-
zação imediata e esforços contínuos da equipe de Operação e Manutenção (“O&M”) 
durante a madrugada. As evidências encontradas no local indicavam atos de vanda-
lismo e tentativa de furto de peças da torre de transmissão. As autoridades policiais 
foram acionadas e após o registro do boletim de ocorrência e confirmação da tenta-
tiva de furto, a equipe de O&M direcionou todas as ações para a pronta recuperação 
da torre danificada, envolvendo fornecimento de novas estruturas metálicas, locação 
de equipamentos e a contratação de profissionais terceirizados. Em 16 de janeiro, as 
principais atividades desenvolvidas foram o transporte dos materiais e maquinários 
necessários para a montagem de um conjunto completo de torre cross rope. Ao final 
do dia, parte dos mastros estavam pré-montados em solo. Ainda neste dia, profissio-
nais realizaram sobrevoo de helicóptero por todo o trecho G1 para garantir que outras 
torres também não haviam sido alvo de ações similares. A pré-montagem dos mas-
tros em solo e o seu içamento, posicionando as bases e os estais, foram finalizados 
no dia 17/01. Em 18/01, ocorreu o içamento e grampeamento dos cabos para-raios 
e condutores, disponibilizando a linha de transmissão Barreiras II - Rio da Éguas 
ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) às 14h40. A Cia. estima que os 
custos envolvidos nas atividades desta recuperação, envolvendo fornecimento de 
materiais, locação de equipamentos e contratação de mão de obra especializada, 
estejam próximos ao valor de R$350. Além dos gastos necessários para a recupe-
ração da torre de transmissão, a Cia. está sujeita a penalidades aplicadas pelo ONS 
em função da indisponibilidade não programada da linha de transmissão. Em casos 
fortuitos como esta ação de vandalismo e tentativa de furto, o Operador estipula uma 
franquia de 60h para reparo dos equipamentos sem aplicação de parcela variável. 
No entanto, em função das diversas dificuldades para localização, mobilização e 
reparo da torre, o tempo dispendido para esta recuperação foi de 89h22. Em decor-
rência deste fato, a Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (“PTE”) espera receber 
do ONS, após as devidas diligências, o Relatório Técnico de Qualidade de Serviço 
Público de Transmissão contendo a indisponibilidade, as restrições de capacidade 
operativa e o desconto da Parcela Variável por Indisponibilidade (“PVI”) projetada no 
valor de R$3.588, multa esta que será deduzida dos recebimentos da RAP. 

19. Instrumentos financeiros. 19.1. Classificação dos instrumentos financeiros por
categoria. Em 31/12/18 e 2017, a classificação dos ativos financeiros por categoria
é a seguinte:

31/12/18 31/12/17

Ativos financeiros

Custo 
amorti-

zado

A valor justo 
por meio do 

resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 13.931 13.931 29.066
Concessionários e permissionários 14.402 - 14.402 13.897
Despesas pagas antecipadamente 519 - 519 689
Contas a receber - ativo financeiro 
 indenizável - - - 1.557.858
Caixa e equivalentes de caixa 
 com uso restrito - 61.599 61.599 45.918

1.827.685 75.530 1.903.215 1.647.428
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 provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos financei-
ros da Cia., em 31/12/18 e 2017, são mensurados ao custo amortizado, conforme 
demonstrado a seguir:
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Opinião. Examinamos as demonstrações 
financeiras da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Cia.), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. em 
31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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 sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Adoção ao CPC 47 - Receita de contrato com cliente. 
Chamamos a atenção para a nota 4.1 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos relacionados à adoção 
do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, sendo os principais efeitos o reconhecimento de um ativo de contrato (an-
teriormente classificado como ativo financeiro) no montante de R$1.812.765 mil e ajuste aos lucros acumulados no 
montante de R$51.242 mil. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. Principais assuntos de audi-
toria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não ex-
pressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria 
tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no con-
texto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a 
esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para 
responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de 
nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião 
de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Cia. Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na Nota 
3.3 às demonstrações financeiras, a Cia. avalia que, mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura de 
transmissão, segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de construção, uma vez que é necessário 
a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Cia. passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 
31/12/18, o saldo do ativo de contrato da Cia. é de R$1.812.765 mil. O reconhecimento do ativo de contrato e da receita 
da Cia. de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o 
momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Cia. em relação ao 
cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamen-
tos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação 
de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro 
esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se 
tratar de um contrato de LP, a identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embutido no 
fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos 
valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita de contrato com clientes como um 
assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram, dentre outros: (i) a avaliação do desenho dos controles internos chave relacionados aos gastos reali-
zados para execução do contrato; (ii) análise da existência ou não de margem nos contratos; (iii) análise do contrato de 
concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspec-
tos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, 
das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com 
o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e (v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Cia.
nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, conside-
ramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de construção e as respectivas divulgações são aceitáveis no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. A
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/18, elaborada sob a responsabilidade da
Administração da Cia., cuja apresentação não é requerida pela legislação societária brasileira para Cias. de capital fecha-

do, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras 
da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações fi-
nanceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defini-
dos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabili-
dades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quan-
do 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 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 financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento 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, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 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 signi-
ficativa em relação à capacidade 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 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 
Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos 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 even-
tuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gover-
nança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações finan-
ceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 25/03/19. ERNST & YOUNG - Auditores Indepen-
dentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Gláucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4.

Total celebra primeiro projeto de geração eólica no Brasil
A petroleira Total con-

solidou a aquisição de seu 
primeiro projeto de ge-
ração eólica no país, um 
complexo no Rio Grande 
do Norte que terá capaci-
dade instalada de cerca de 
92 megawatts. A intenção 
da petroleira francesa é 
investir em energia reno-
vável no Brasil. O valor da 
transação de aquisição do 

controle do parque eólico 
não foi divulgado.

O negócio foi celebrado 
pela Total Eren, braço do 
grupo para investimentos 
em geração limpa, e envol-
ve o complexo Terra San-
ta, da desenvolvedora Vila 
Energia Renovável, disse à 
Reuters o sócio-diretor da 
empresa de projetos, Fer-
nando Estevão de Meneses.

A Total Eren já contava 
com um portfólio no Brasil 
formado por três projetos 
solares que somam uma 
capacidade instalada de 
cerca de 140 megawatts. 
Já a Vila Energia Renová-
vel manterá uma fatia de 
10% no empreendimento 
eólico, segundo Meneses. 
“Esse projeto vai deman-
dar um investimento total 

em torno de R$ 410 mi-
lhões”, acrescentou.

O executivo da Vila 
Energia Renovável acres-
centou que a geração fu-
tura do empreendimento 
no Rio Grande do Norte 
já foi negociada por meio 
de um contrato de 20 anos 
com a elétrica mineira Ce-
mig, que realizou leilões 
no ano passado para ad-

quirir energia de projetos 
renováveis.

Pelo cronograma fecha-
do com a Cemig, o com-
plexo eólico adquirido To-
tal Eren precisaria iniciar 
as operações em janeiro 
de 2022, mas os esforços 
serão para antecipar a 
conclusão em ao menos 
um ano, disse Meneses.

“Nosso pior cenário é 

iniciar a operação comer-
cial em janeiro de 2021. A 
gente quer e está buscan-
do entrar em operação 
antes”, afirmou. O execu-
tivo afirmou ainda que o 
complexo eólico já possui 
licença ambiental prévia 
e está em processo de ob-
tenção da licença de insta-
lação, que permite o início 
efetivo das obras.
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CNPJ 30.458.020/0001-71SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Relatório da Adminstração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2018 e de 2017, 
compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes. Outrossim, esta Administração fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019. A Administração.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

PASSIVO 2018 2017 2018 2017
Circulante 1.017 366 68.525 52.610
Contas a pagar (Nota 19) 75 81 42.041 33.004
Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 7.545 1.456
Salários e encargos sociais 191 246 6.290 6.978
Impostos e contribuições a recolher 37 35 7.046 5.835
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2 627 167
Dividendos a pagar (Nota 21) 713 1.555 1.195
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 14) 1.448 1.542
Outras obrigações (Nota 22) 1 2 1.973 2.433
Não circulante 47.182 46.413
Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 923 353
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e
  fiscais (Nota 23) 30 15
Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos (Nota 24) 44.248 44.303
Outras obrigações (Nota 22) 1.981 1.742
Patrimônio líquido (Nota 25)
Capital social 147.000 147.000 147.000 147.000
Reserva de capital 4.950 4.950 4.950 4.950
Reservas de reavaliação 75.507 76.519 75.507 76.519
Reserva de lucros 117.767 107.789 117.767 107.789
Ajustes de avaliação patrimonial 25.701 26.046 25.701 26.046
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
  controladores 370.925 362.304 370.925 362.304
Participação de acionistas não controladores
  no patrimônio líquido das controladas 66.789 64.513
Total do patrimônio líquido 370.925 362.304 437.714 426.817
Total do passivo e patrimônio líquido 371.942 362.670 553.421 525.840

Controladora Consolidado
ATIVO 2018 2017 2018 2017
Circulante 29.882 31.155 207.000 202.403
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 665 1.243 19.767 10.631
Aplicações financeiras (Nota 7) 24.925 29.178 44.881 59.005
Contas a receber de clientes (Nota 8) 178 180 55.143 41.405
Adiantamento a fornecedores (Nota 9) 22.457 13.992
Cotas de consórcio (Nota 10) 10.068 30.277
Estoques (Nota 12) 33.505 27.570
Ativos biológicos (Nota 13) 11.353 12.617
Impostos a recuperar e créditos
  tributários (Nota 11) 449 551 8.714 5.643
Dividendos e juros sobre capital próprio 3.596
Outros ativos circulantes 69 3 1.112 1.263
Não Circulante 342.060 331.515 346.421 323.437
Contas a receber de partes
  relacionadas (Nota 14) 302 302
Cotas de consórcio (Nota 10) 21.589
Impostos a recuperar e créditos
  tributários (Nota 11) 109 206
Depósitos judiciais 1.799 1.477
Outros ativos não circulantes 3 3
Ativos biológicos (Nota 13) 18.109 16.040
Investimentos (Nota 15) 321.759 310.664 853 1.046
Propriedade para investimento (Nota 16) 18.329 18.661 15.386 15.665
Imobilizado (Nota 17) 1.972 2.190 279.282 279.682
Intangível (Nota 18) 8.989 9.016
Total do Ativo 371.942 362.670 553.421 525.840

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 13.190 (4.316) 15.925 (5.484)
Total de resultados abrangentes para o
  exercício 13.190 (4.316) 15.925 (5.484)
Total de resultados abrangentes atribuíveis a:
Acionistas da companhia 13.190 (4.316)
Acionistas não controladores de empresas
  controladas 2.735 (1.168)

15.925 (5.484)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Operações continuadas 2018 2017 2018 2017
Receita líquida (Nota 27) 752.296 489.743
Custo das vendas (Nota 28) (633.351) (385.701)
Lucro bruto 118.945 104.042
Despesas gerais e administrativas (Nota 29) (4.226) (4.392) (111.774) (112.260)
(Provisão) reversão de contingências
  (Nota 23) 39 51 80 (815)
Despesa com depreciação e amortização (369) (379) (3.627) (3.853)
Ajuste líquido ao valor justo de ativos
  biológicos (Nota 13) 4.972 975
Êxito de processo judicial 1.402
Outras receitas operacionais 2.822 3.102 7.191 6.737
Outras despesas operacionais (183) (465) (453) (5.526)
Resultado de equivalência patrimonial 13.327 (5.016) 517
Participação nos resultados de coligadas 12 486

11.410 (7.099) (102.197) (113.739)
Resultado operacional 11.410 (7.099) 16.748 (9.697)
Resultado financeiro (Nota 30) 1.831 3.048 6.550 6.091
Receitas financeiras 1.887 3.085 8.788 9.158
Despesas financeiras (56) (37) (2.238) (3.067)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 13.241 (4.051) 23.298 (3.606)
IR e contribuição social (Nota 31)
  Corrente (51) (265) (7.179) (1.642)
  Diferido 4 497
Lucro (prejuízo) líquido do exercício de
  operações em continuidade 13.190 (4.316) 16.123 (4.751)
Prejuízo de operações descontinuadas,
  líquido de impostos (198) (733)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 13.190 (4.316) 15.925 (5.484)
Atribuível a:
Acionista controlador 13.190 (4.316)
Acionistas não controladores de
  empresas controladas 2.735 (1.168) 

13.190 (4.316) 15.925 (5.484)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa proveniente das operações: 2018 2017 2018 2017
Atividade operacional
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 13.190 (4.316) 15.925 (5.484)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 15)(13.327) 5.016 (12) (1.003)
Depreciação e amortização (Nota 17) 369 379 3.627 3.853
Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa (Nota 8) 420 (614)
(Reversão) provisão de riscos trabalhistas,
  cíveis e fiscais (Nota 23) 15 150
Resultado do ativo não circulante baixado
  (Nota 17) 182 465 1.602 1.456
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
  biológicos (Nota 13) (4.972) (975)
Atualizações monetárias e despesas com juros 52 141
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes 2 (14.160) 19.643
Adiantamento a fornecedores (8.465) (13.992)
Cotas de consórcio (1.380) (2.098)
Impostos a recuperar 102 78 (2.662) 3.724
Estoques (4.091) 563
Ativos biológicos 4.167 2.612
Depósitos judiciais (322) (218)
Outros (66) 26 150 (389)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (6) (17) 9.037 (18.878)
Crédito de clientes 12.662
Salários e encargos sociais (55) 15 (688) 862
Impostos, taxas e contribuições a recolher 2 (18) 1.708 (429)
IR e contribuição social pagos (2) (6) (5.996) (2.807)
IR e contribuição social 6.456 2.831
Outros  (68) (218) (695)
Caixa líquido utilizado nas atividades
  operacionais 391 1.554 193 915
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento:
Aplicação financeira 4.253 2.568 14.124 (12.378)
(Aumento) redução de contas a receber de
 empresas ligadas 120 234
Recebimento de lucros e JCP de empresas
 controladas 205 399
Pagamento de dividendos (5.220) (4.584) (5.220) (4.584)
Ativos biológicos / Imobilizado (2) (6) (6.370) (8.024)
Intangível (46)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de investimento (969) (1.902) 2.739 (24.399)
Fluxo de Caixa das atividades de
  financiamento:
Empréstimos: (Nota 20)
 Obtidos 7.931 6.220
 Pagamento principal (1.460) (4.463)
 Pagamento dos juros (173) (166)
Aumento de contas a pagar de empresas 
ligadas  (114) (94) (200)
Caixa líquido gerado (utilizado)  nas
  atividades de financiamento  (114) 6.204 1.391
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes
  de caixa (578) (462) 9.136 (22.093)
Demonstração da variação do caixa e
 equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do
  período (Nota 6) 1.243 1.705 10.631 32.724
Caixa e equivalentes de caixa no final do
 período (Nota 6) 665 1.243 19.767 10.631
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes
  de caixa (578) (462) 9.136 (22.093)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Reserva de lucros

Reser
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Total
Saldos em 31/12/2016 147.000 4.950 90.512 18.699 16.791 99.105 29.040 406.097 72.814 478.911
Realizações das reservas 710 346 (1.578) (448) 970
Ajustes de controladas (14.703) (901) (17.137) (2.546) (35.287) (35.287)
Prescrição de dividendos transferidos para
  reserva estatutária (Nota 21) 395 395 395
Distribuição de dividendos (4.585) (4.585) (4.585)
Prejuízo líquido do exercício (4.316) (4.316) (4.316)
Compensação de prejuízo do exercício (3.346) 3.346
Efeito dos acionistas não controladores sobre
  entidades consolidadas (8.301) (8.301)
Saldos em 31/12/2017 147.000 4.950 76.519 17.798 89.991 26.046 362.304 64.513 426.817
Realização da mais valia de ativos (1.012) (345) 1.813 456 456
Prescrição de dividendos transferidos para
  reserva estatutária (Nota 21) 908 908 908
Distribuição de dividendos (5.220) (5.220) (5.220)
Lucro líquido do exercício (Nota 25) 13.190 13.190 13.190
  Constituição de reserva legal (Nota 25) 750 (750)
  Dividendo mínimo obrigatório (25%) (Nota 25) (713) (713) (713)
  Constituição de reservas estatutárias (Nota 25) 13.540 (13.540)
Efeito dos acionstas não controladores sobre
  entidades consolidadas  2.276 2.276 
Saldos em 31/12/2018 147.000 4.950 75.507 18.548 99.219 25.701 370.925 66.789 437.714

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$, exceto quando indicado)

1. Informações Gerais: A Sajuthá-Rio Participações S.A. é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia do
Flamengo nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, e estão identificadas nas presentes
notas explicativas pela sua denominação social “Sajuthá” ou por “Companhia”. A 
Companhia, através de sua controlada direta WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (WLM) e controladas indiretas (CI’s), atua na produção
e comercialização de produtos agrupados em atividades diversas, dos segmentos
automotivo e agropecuário, em vários estados do Brasil, tais como: Segmento
Automotivo - através de uma rede de quatro concessionárias com vinte estabele-
cimentos localizados em diversos estados do Brasil, por meio de suas CI’s: Equipo
(Rio de Janeiro), Quinta Roda (São Paulo), Itaipu (Minas Gerais), e Itaipu Norte
(Pará e Amapá), todas com a certificação mundial D.O.S. (Dealer Operating Stan-
dard), a Companhia comercializa produtos e serviços da marca Scania, como ca-
minhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, venda 
de peças de reposição e prestação de serviços de manutenção e assistência técni-
ca especializada, voltados aos produtos que comercializa. Segmento Agropecuá-
rio - através das CI’s: Fartura (Sul do Pará), São Sebastião (Norte do Mato
Grosso), Itapura (região de Campinas/SP) e Itapura (Sul de Minas Gerais), a
Companhia atua na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, cul-
tivo e comercialização de grãos. 2. Base de Preparação e Apresentação das
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório finan-
ceiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2018, avaliamos a
capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos 
de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar continui-
dade aos negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia
em continuar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas 
respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consisten-
te nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Critérios
gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações contábeis foram prepara-
das considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos financei-
ros mensurados ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas
nas demonstrações contábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS
aplicável às demonstrações contábeis separadas, uma vez que o IFRS passou a
permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas
demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demons-
trações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis
consolidadas. Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia, apresenta-
das em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os investimentos 
em controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Os
mesmos ajustes são realizados nas demonstrações contábeis individuais e nas
demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patri-
mônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia. Ativos e passivos são classi-
ficados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados
como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra até
o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. A única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos de imposto
de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão classificados 
integralmente no longo prazo. A Administração da Companhia afirma que todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo eviden-
ciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. A emissão das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas foi autorizada pela diretoria em 
29/03/2019. 2.2 Sumário das principais práticas contábeis adotadas: As princi-
pais práticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas são: a) Moeda  
funcional: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresenta-
das em milhares de reais (R$/mil), sendo esta a moeda funcional e de apresentação 
da Companhia e de suas controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia valoriza 
os instrumentos financeiros derivativos pelo seu valor justo na data das demonstra-
ções contábeis, sendo a principal evidência do valor justo a consideração das cota-
ções obtidas junto aos participantes do mercado. O valor de mercado reconhecido 
nas demonstrações contábeis da controladora e consolidadas pode não necessa-
riamente representar o montante de caixa que a Companhia receberia ou pagaria, 
conforme apropriado, se a Companhia liquidasse as transações na data das de-
monstrações contábeis da controladora e consolidadas. A Companhia classifica seus 
ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensu-
rados ao valor justo reconhecido no resultado, empréstimos e recebíveis e disponí-
veis para venda (quando aplicável). A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos, como detalhado na nota 34. Ativos fi-
nanceiros ao valor justo reconhecido no resultado: Os ativos financeiros ao valor 
justo reconhecido no resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. 
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, 
para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como 
ativos circulantes. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de 
ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os inves-
timentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo 
reconhecido no resultado. Os ativos financeiros ao valor justo reconhecido no resul-
tado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são 
debitados à demonstração do resultado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto 
prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com 
baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acres-
cido de juros auferidos. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras disponíveis 
para venda são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros e correção monetária, 
quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações 
decorrentes da avaliação ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recupe-
rável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes quando incorridas. 
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo 
valor nominal e deduzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos 
de liquidação duvidosa, com base em análise individual dos valores a receber e em 
montante considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir pro-
váveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em 
função da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situ-
ação financeira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber 
de clientes não é relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da 
recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data 
de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes 
ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evi-
dências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial 
do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de 
caixa futuro do investimento. Os critérios utilizados para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade 
financeira relevante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais 

ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. 
c) Cotas de consórcio: As cotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões
e estão mensuradas pelo valor de aquisição que se aproxima do valor justo. d) Im-
postos a recuperar e créditos tributários: As antecipações ou valores passíveis
de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acor-
do com a previsão de sua realização. e) Estoques: Os estoques são demonstrados
ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao valor realizável líqui-
do, quando inferior ao custo médio. f) Ativos biológicos: Os ativos biológicos cor-
respondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e 
vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e não circulante, respectivamen-
te. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas 
de venda. As premissas significativas na determinação do valor justo dos ativos
biológicos estão demonstradas na nota 13. A avaliação dos ativos biológicos é feita
mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo 
dos ativos biológicos reconhecidos no resultado do período em que ocorrem em linha 
específica da demonstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo
dos ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela
diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do período
avaliado. A contrapartida da adoção inicial do reconhecimento do valor justo dos
ativos biológicos, líquido dos impostos diferidos incidentes, é mantida na conta de
“ajuste de avaliação patrimonial” no patrimônio líquido, até a sua efetiva realização
financeira e econômica, sendo neste momento transferido o valor proporcional re-
alizado para lucros acumulados para destinação. g) Operações com partes rela-
cionadas (ativos não circulantes e passivos circulantes): As transações comer-
ciais e financeiras realizadas com e entre as empresas controladas e coligadas
referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC,
em sua maior parte.  h) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas
e coligadas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais
investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão
para perdas estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para investi-
mentos: As propriedades para investimento estão mantidas com intuito de auferir
receita de arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, utilização 
na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos adminis-
trativos e são avaliadas pelo método de custo. j) Imobilizado: O ativo imobilizado é
demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acu-
mulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A
Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação
da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração
de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. 
A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se
necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade. 
As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota 17. k) Intangí-
vel: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e
prováveis perdas para redução ao valor recuperável (impairment), sendo a amorti-
zação calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil. l) Redução 
ao valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros ativos não circulantes
e os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de ve-
rificar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou
a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM
nº 527/2007, e constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos,
bem como que estes são realizáveis em prazos satisfatórios. Para fins de avaliação
do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de
Caixa - UGCs). m) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem os bens e
direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequen-
tes à data-base das referidas demonstrações contábeis, acrescidos dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, até a data do
balanço. n) Fornecedores: As contas a pagar de fornecedores são reconhecidas
pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, quando aplicável, das variações 
monetárias e correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.
o) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: A proposta de distribuição de divi-
dendos e juros sobre capital próprio, quando efetuada pela Administração da Com-
panhia, que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório
é registrada como passivo circulante, por ser considerada uma obrigação legal
prevista no estatuto social. A parcela dos dividendos superior ao dividendo mínimo
obrigatório, quando declarada pela Administração antes do encerramento do exer-
cício contábil a que se referem as demonstrações contábeis, ainda não aprovadas
pelos acionistas é registrada como dividendo adicional proposto, no patrimônio lí-
quido, notas explicativas nº 21. p) Provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia e suas controladas têm uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sen-
do provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e 
o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa 
adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São
atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, 
observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas estão descritos na nota 23. q) Apuração do resultado e reco-
nhecimento de receita: O resultado é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência. A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos
incidentes, descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão
em que for provável que benefícios econômicos serão gerados e fruirão para a
Companhia, quando da transferência dos riscos e benefícios dos produtos e quan-
do possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. 
As receitas financeiras representam juros e variações monetárias decorrentes de
aplicações financeiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e
passivos monetários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime
de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. r) Imposto de
renda e contribuição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto
de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas
alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro líqui-
do auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regime
de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos são 
registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no passivo não cir-
culante. A provisão para imposto de renda e contribuição social corrente do período 
é apresentada nos balanços patrimoniais líquida dos adiantamentos de impostos
pagos durante o período. s) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicá-
veis às demonstrações financeiras a partir de 01/01/2018: Adoção inicial do
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e CPC 47/IFRS 15 - Receita de
Contrato com Cliente: A Companhia adotou inicialmente o CPC 48/IFRS 9 - Ins-
trumentos Financeiros e o CPC 47/IFRS 15 -Receitas de Contratos com Clientes
usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito de
adoção inicial da norma reconhecida na data de aplicação inicial (ou seja, 01/01/2018).
Consequentemente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresentada e,
desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente de acordo com as
normas anteriormente vigentes. CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente:
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quan-
do, e por quanto a receita é reconhecida. A receita é reconhecida quando um

cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transfe-
rência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo 
- requer julgamento. Substitui o CPC 30/IAS 18 Receitas e interpretações relacio-
nadas. A Companhia avaliou seus julgamentos acerca da transferência de contro-
le bem como possíveis impactos de devoluções e existência de “pacotes de vendas” 
e não identificou alterações ou valores materiais para ajuste de adoção inicial. CPC 
48/IFRS 9 Instrumentos financeiros: • Classificação e mensuração de Ativos finan-
ceiros: O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no 
CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No 
entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A 
adoção do CPC 48/IFRS 9 não teve efeito nas políticas contábeis da Companhia. 
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é clas-
sificado como mensurado: a custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA); ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). A 
classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente base-
ada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas 
características de fluxos de caixa contratuais.  Um ativo financeiro é mensurado ao 
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado 
como mensurado a VJR: - é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objeti-
vo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumen-
to de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não 
for designado como mensurado a VJR: - é mantido dentro de um modelo de negó-
cio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 
quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos contratuais geram em 
datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um instrumento 
patrimonial a escolha é feita investimento por investimento. Se mantido para nego-
ciação será mensurado como VJR, ou, a Companhia pode optar irrevogavelmente 
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amorti-
zado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. No reco-
nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo fi-
nanceiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao 
custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significa-
tivamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor 
justo disponível no CPC 48/IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um 
contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo 
que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensu-
rado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos 
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes políticas 
contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos 
financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados 
ao valor justo por meio do Resultado (VJR). O resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são 
mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do 
juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, possíveis ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no re-
sultado. • Ativos financeiros mensurados ao VJORA: Esses ativos são mensurados 
de forma subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA). No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado 
para o resultado. A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais 
no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para 
cada classe de ativos financeiros da Companhia em 01/01/2018:
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Categoria de instrumentos 
financeiros

Classificação de 
acordo com o CPC 38

Classificação de 
acordo com o CPC 48

Caixa e bancos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de partes
 relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Disponíveis para venda -
 Aplicações financeiras

Valor justo resultados 
abrangentes

Valor justo 
por resultado

• Impairment de Ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perda incor-
rida” do CPC 38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de 
impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado e aos 
mensurados a VJORA. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são 
reconhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38/IAS 39. Os ativos finan-
ceiros ao custo amortizado consistem em contas a receber e caixa e equivalentes de 
caixa. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas 
em uma das seguintes bases: - Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas 
são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro 
de 12 meses após a data do balanço; e - Perdas de crédito esperadas para a vida 
inteira: estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de 
inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. A Com-
panhia optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber e outros 
recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para 
a vida inteira. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito 
esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são 
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e 
análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Compa-
nhia e de avaliação de crédito. A Companhia considera um ativo financeiro como 
inadimplente quando: - é pouco provável que o credor pague integralmente suas 
obrigações de crédito, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se 
houver alguma); ou - o ativo financeiro está vencido há mais de 180 dias. A Compa-
nhia avaliou os impactos e reclassificações e não identificou valores materiais para 
ajuste de adoção inicial. Aplicáveis às demonstrações financeiras a partir de 
01/01/2019: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 01/01/2019. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas 
demonstrações financeiras. Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-
-se que o CPC 06 (R2)/IFRS 16 não tenha impacto material nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia no período de aplicação inicial. 
IFRS 16 - Arrendamento mercantil: A Companhia deverá adotar o CPC 06(R2)/
IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 01/01/2019. 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 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Os arrendatários também 
deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos 
(por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos paga-
mentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa 
usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o 
valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito 
de uso. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 
06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e 
SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.  A 
Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para seus contratos que foram 
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais. A Companhia optará 
por utilizar as isenções para contratos de arrendamento de curto prazo e de baixo 
valor. A natureza das despesas relacionadas aos arrendamentos mudará porque 
a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e 
despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Companhia atualmente 
reconhece uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do 
arrendamento, e reconhece ativos e passivos na medida em que havia uma diferença 
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhe-
cidas. A Companhia avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 
(R2)/IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Com base nas 
informações atualmente disponíveis, a Companhia estima que não terá impactos 
significativos nas suas demonstrações, pois não possui contratos de alto valor. Os 
contratos de arrendamento das propriedades para investimentos são entre empresas 
controladas, que no consolidado são apresentados como imobilizado, conforme item 
15 do CPC 28. IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro: A Companhia está em fase de avaliação dos impactos da norma, porém não
espera efeitos significativos da adoção. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas 
Contábeis Significativas: Na elaboração das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
para a contabilização de certos ativos e passivos e outras transações, e no registro 
das receitas e despesas dos períodos. A definição dos julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis adotadas pela Administração foi elaborada com a utilização das 
melhores informações disponíveis na data das referidas demonstrações contábeis, 
envolvendo experiência de eventos passados, previsão de eventos futuros, além do 
auxílio de especialistas, quando aplicável. As demonstrações contábeis requerem 
o uso de certas estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens
do imobilizado; realização dos créditos tributários diferidos; provisões para créditos
de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; avaliação do valor justo dos ativos
biológicos; provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas; e avaliação do
valor justo de certos instrumentos financeiros, além de redução do valor recupe-
rável de ativos. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de
julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, 
podem ser divergentes. A preparação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações e
informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em exercí-
cios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são
revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas aplicadas
estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa - nota 8: b) Estoques - nota 12; c) Ativos biológicos - nota 13;
d) Imobilizado - nota 17; e) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais - nota
23. 4. Demonstrações Contábeis Consolidadas: As demonstrações contábeis con-
solidadas foram elaboradas de acordo com os princípios de consolidação previstos 
na Lei das Sociedades por Ações e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 
(R3) e IAS 34, abrangendo as informações anuais das investidas, cujos exercícios 
sociais são coincidentes em relação ao da controladora. Processo de consolidação: 
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde 
à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, das receitas e des-
pesas, segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações:
f) das participações no capital, reservas e resultados acumulados, cabendo ressal-
tar que não existem participações recíprocas; g) dos saldos de contas correntes 
e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo mantidas entre as empresas 
cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e h) dos efeitos decorrentes 
das transações significativas realizadas entre essas empresas. 5. Operações 
Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC 31, a Com-
panhia está apresentando em linha separada na demonstração do resultado do 
exercício, o resultado das operações descontinuadas relativas a uma empresa 
CI’s: • Superágua Empresa de Águas Minerais S.A.: Explorava as atividades 
de envase e comercialização de águas minerais das marcas Caxambu, Lambari, 
Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua 
extinção sujeita ao encerramento de todas as demandas e questões de natureza 
fiscal e judicial. O resultado negativo das operações descontinuadas em 2018 foi 
de R$ 198 e em 2017, de R$ 733.  6. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins 
do caixa e equivalentes de caixa, os saldos estão representados por caixa em 
poder da Companhia, depósitos bancários e fundos de investimentos. 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e bancos 208 169 11.504 3.850
208 169 11.504 3.850

Moeda Nacional 10
CDB Bradesco (CDI 10% a 100%) 10
Fundos de Investimentos 457 1.074 8.253 6.781
Bradesco (CDI 100%) 4.001 5.535
Itaú-Unibanco (CDI 100%) 457 1.074 4.252 1.246
Total de caixa e equivalentes de caixa 665 1.243 19.767 10.631
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem perda 
dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Companhia a riscos de 
taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 34. 
7. Aplicações Financeiras: O quadro abaixo demonstra as aplicações financeiras da
Companhia, acrescidas dos rendimentos financeiros que se aproximam do valor justo:

Controladora Consolidado
Moeda Nacional 2018 2017 2018 2017
CDB 1.163 1.116 1.163 15.676
BMB (CDI 102%) 1.163 1.116 1.163 1.116
Bradesco (CDI 100%) 14.560
Fundos de Investimentos 23.762 28.062 43.718 43.328
Safra 1.775
Bradesco 17.729
Itaú-Unibanco (CDI 100%) 23.762 28.062 24.191 43.305
Brasil (CDI 100%) 23 23
Total de aplicações financeiras 24.925 29.178 44.881 59.005
Os CDBs, apesar de possuírem liquidez imediata, não estão sendo considerados 
como equivalentes de caixa, tendo em vista que a Administração não pretende 
exercer a opção de resgate antes de 90 dias. No entanto, diante de melhores 
alternativas, esta opção poderá ser exercida. As aplicações financeiras, em sua 
totalidade, estão avaliadas por meio do resultado. A Companhia não possui inte-
resse em negociar os fundos de investimento.  A exposição da Companhia a riscos 
de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota 34. 
8. Contas a Receber de Clientes - Consolidado: O quadro abaixo demonstra os 
valores de Contas a Receber Consolidado:

Consolidado
2018 2017

Sajuthá 178 180
Equipo 4.629 5.815
Quinta Roda 5.848 8.741
Itaipu 24.079 13.158
Itaipu Norte 19.761 14.042
Fartura 93 746
Itapura 249 140
São Sebastião 1.061
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (755) (1.417)
Total 55.143 41.405

Consolidado
2018 2017

A vencer 46.068 33.456
Vencidos:
Até 30 dias 6.255 4.703
De 31 a 60 dias 501 1.438
De 61 a 90 dias 293 188
De 91 a 180 dias 2.026 3.037
Mais de 180 dias 755
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (755) (1.417)
Total 55.143 41.405
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perda estimada para créditos de liquidação duvidosa.  Neste exercício as Controladas 
reconheceram o montante de R$ 420 mil como provisão para perdas de liquidação 
duvidosa, reconheceu como perda efetiva o valor de R$ 1.076 e reverteu o montante 
de R$ 6. Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:

Consolidado
Controladas 2018
Saldo inicial 1.417
Adições 420
Reversões (6)
Efetivação de perdas (1.076)
Saldo final 755
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi consti-
tuída em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na 
realização dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos 
que estão vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas 
calculadas com base em histórico da Companhia. 9. Adiantamento a Fornece-
dores: O saldo no valor de R$ 22.457 (31/12/2017 - R$ 13.992), corresponde a 
montantes adiantados a nossas CI´s para aquisição de veículos, cujas operações 
foram concretizadas no primeiro trimestre de 2019.
10. Cotas de Consórcio - Consolidado: Consolidado
Controladas 2018 2017
Equipo 1.320 1.600
Quinta Roda 23.385 23.866
Itaipu 5.123 4.086
Itaipu Norte 1.829 725
Total 31.657 30.277
Circulante 10.068 30.277
Não Circulante 21.589
O saldo apresentado refere-se a cotas de consórcio adquiridas pelas CI’s, subs-
tancialmente, de seus clientes que não conseguem dar continuidade ou não têm 
mais interesse em adquirir os veículos objeto do consórcio. Ao fazer o estudo de 
implantação do CPC 48 - Instrumentos financeiros, as CI´s avaliou a possibilidade 
de mensurar as cotas de consórcio como instrumentos financeiros. Porém, apesar 
de apresentar características de ativo financeiro, as cotas são mantidas para venda 
futura aos clientes das concessionárias e exclusivamente para adquirirem veículos 
da marca Scania em qualquer de uma das concessionárias. Não há intenção de 
obtenção de receita financeira seja na aquisição ou na venda futura. Adicionalmente 
a Controlada direta reavaliou a liquidez das cotas e reclassificou para longo prazo 
o montante de R$ 21.589 com base no histórico de realização das Controladas.
11. Impostos a Recuperar e Créditos Tributários

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

IRRF sobre aplicações financeiras 449 551 494 753
IRRF sobre mútuo 20 54
IRRF sobre juros de capital próprio 1.162 1.575
Imposto de renda 2.732 1.458
Contribuição social 446 430
ICMS a recuperar 1.322 840
PIS e COFINS - êxito judicial 2.086
Outros 561 739
Total 449 551 8.823 5.849
Circulante 449 551 8.714 5.643
Não circulante 109 206
12. Estoques - Consolidado Consolidado

2018 2017
Veículos e peças 25.810 22.264
Soja 962 544
Material de consumo 3.647 2.108
Estoque em formação (café e soja) 3.086 2.654
Total 33.505 27.570

Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2016 26.838
Entrada por compra 379.098
Apropriação de custos 5.249
Ajuste valor realizável (552)
(–) Baixa por utilização (6.938)
(–) Custo do produto vendido (376.125)
Saldo apresentado em 31/12/2017 27.570
Entrada por compra 631.367
Apropriação de custos 6.467
Ajuste valor realizável (34)
(–) Baixa por utilização (8.744)
(–) Custo do produto vendido (623.041)
Ajuste de inventário (79)
Saldo em 31/12/2018 33.505
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao valor 
justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pro-
nunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia 
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação de 
seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil, 
a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no 
período em que ocorrer. 13. Ativos biológicos - Consolidado:

Consolidado
2018 2017

Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 197 203 3.071 2.432
Novilhas e novilhos 3.386 3.796 1.501 1.471
Vacas 117 212 1.376 2.175
Bois 464 985 797 1.709
Touros 17 37
Subtotal 4.164 5.196 6.762 7.824
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo
 de produção:
Rebanho em formação 4.659 2.569
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 1.961 1.498 4.708 2.224
Subotal 1.961 6.157 4.708 4.793
Total do circulante 6.125 11.353 11.470 12.617

Consolidado
2018 2017

Não circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 732 1.558 624 1.380
Vacas 10.266 16.510 9.229 14.649
Rebanho bovino 10.998 18.068 9.853 16.029
Rebanho equino 212 41 203 11
Total do não circulante 11.210 18.109 10.056 16.040
Total dos ativos biológicos 17.335 29.462 21.526 28.657
O saldo dos ativos biológicos da Companhia, demonstrado pelo valor justo, consi-
dera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos custos 
necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avaliados 
pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e 
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho 
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação 
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão, 
substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante Consolidado
Saldo reapresentado em 31/12/2017 12.617
Transferência do não circulante 241
Apropriação de custos 6.855
Baixa por vendas (10.310)
Baixa por mortes (615)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.541
Doação (4)
Outras saídas/ajustes/reclassificações 28
Saldo em 31/12/2018 11.353
Não circulante Consolidado
Saldo reapresentado em 31/12/2017 16.040
Transferência para o circulante (241)
Baixa por mortes (120)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.431
Depreciação (12)
Compra de equinos 33
Outras saídas/ajustes/reclassificações (22)
Saldo em 31/12/2018 18.109
Em 31/12/2018, os animais mantidos para venda eram compostos de 4.164 
(31/12/2017 - 6.762) cabeças de gado. Contrato Agrário de Parceria Pecuária:

2018
Circulante Quantidade Valor
Vacas 748 1.047
Total 748 1.047
Em 28/09/2018, a controlada Fartura agropecuária S.A. celebrou o contrato de 
parceria pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia 
ficou responsável pelo manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo 
com o parceiro todos os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros 
e bezerras nascidas. Premissas para o reconhecimento do valor justo dos 
ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, a Companhia 
reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de venda, seguindo 
as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou que a abordagem 
de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o cálculo do valor 
justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abordagem de custo 
para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto a divulgação, 
a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos no CPC 46, 
utilizado a hierarquia no nível 1 e 3. (iii) Os valores justos dos ativos biológicos 
são obtidos através de pesquisas de preço em mercados específicos de cada 
área. No caso do rebanho bovino, são considerados dados como idade, raça e 
qualidades genéticas similares, divulgados por empresas especializadas, além 
dos preços praticados pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração 
da exaustão dos ativos biológicos é realizada com base no valor justo no perío-
do. Os eventuais ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser 
lançados contra a conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v) A 
Companhia definiu por efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos 
mensalmente, sob o entendimento de que este intervalo é aceitável para que não 
tenha defasagem do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas 
demonstrações contábeis. Análise de sensibilidade: 

Técnica de O valor justo alteraria se:
Propriedade avaliação Inputs não observáveis aumentar diminuir 

Animais vivos Abordagem
custo

Custo da ração (milho,
farelo de soja)

Custo 
superior

Custo 
inferior

Custo com mão de obra Custo 
superior

Custo 
inferior

Em 31/12/2018 e 2017, a Companhia não possuía quaisquer tipos de ativos 
biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidades, 
bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros, compromissos 
e climáticos) que impactassem os ativos biológicos das CI´s. 14. Contas a 
Receber e a Pagar de Partes Relacionadas: Os saldos das transações da 
Companhia e suas controladas e outras partes relacionadas em 31 de dezembro 
estão sumariados a seguir:

Consolidado
Ativo Não Circulante Passivo Circulante

Empresas 2018 2017 2018 2017
Metalplus (*) 302 302 330 414
Plenogás (*) 1.118 1.128
Total 302 302 1.448 1.542
(*) Coligadas não consolidadas. Em julho de 2011, a WLM, contratou com a Com-
panhia, a locação do imóvel situado no 19º andar do Edifício Praia do Flamengo 
nº 200, onde instalou a sua nova sede social. Em dezembro de 2016, as partes 
celebraram um novo contrato alterando a metragem da área utilizada e o valor do 
aluguel, passando este de R$ 139 para R$ 39, totalizando no exercício R$ 469 
(2017 - R$ 469). As transações financeiras realizadas com e entre as empresas 
controladas e coligadas referem-se a mútuos, os quais são pactuados com encargos 
compatíveis com as taxas de mercado, representados em sua maior parte pela 
variação da taxa SELIC.
15. Investimentos 2018

Parti-
Lucro 

líquido Parti-
Equiva- 

lência
Total de 

investimentos

Empresa
mônio 
líquido

 do exer- 
cício

pação 
direta (%)

patri- 
monial

Contro-
ladora

Conso- 
lidado

WLM Participações e 
Comércio de Máquinas
  e Veículos S.A. 372.059 16.076 82,90 13.326 321.758
Outros 1 853
Total 13.326 321.759 853

2017

Parti-
Prejuízo 

líquido Parti-
Equiva- 

lência
Total de 

investimentos

Empresa
mônio 
líquido

 do exer- 
cício

pação 
direta (%)

patri- 
monial

Contro-
ladora

Conso- 
lidado

WLM Participações e 
Comércio de Máquinas
  e Veículos S.A. 381.426 (6.675) 82,90 (5.016)310.663
Outros 1 1.046 
Total (5.016)310.664 1.046

16. Propriedades para Investimentos
Descrição das propriedades para investimentos Arrendatária/Locatário Arrendante/Locador

Parte rela-
cionada

Prazo do 
contrato

Valor do 
aluguel

Controladora
18° pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo 
200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, n° 
200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro. Transportadora Associada de 

Gás S.A. - TAG

Sajuthá-Rio Participações S.A. 
CNPJ nº 30.458.020/0001-71 

Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar (Parte), Flamengo - 

Rio de Janeiro - RJ

Não
5 anos, 

com venci-
mento em 
30/11/2021

R$ 
89.217,00 
mensais

Área correspondente a 43,40% da área total do 19° pavimento 
do condomínio do edifício Praia do Flamengo 200, edificação 
comercial situada na Praia do Flamengo, n° 200, bairro do 
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

WLM Paticipações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. 

CNPJ nº 33.228.024/0001-51 
Praia do Flamengo nº 200,19º andar, 

Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

Sajuthá-Rio Participações S.A. 
CNPJ nº 30.458.020/0001-71 

Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar (Parte), Flamengo - 

Rio de Janeiro - RJ

Sim
5 anos, 

com venci-
mento em 
30/11/2021

R$ 
39.060,00 
mensais

Área correspondente a 27,63% da área total do 19° pavimento 
do condomínio do edifício Praia do Flamengo 200, edificação 
comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do 
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Disponível para Locação – – – –

20° pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo 
200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, nº 
200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro. Transportadora Associada de 

Gás S.A. - TAG

Sajuthá-Rio Participações S.A. 
CNPJ nº 30.458.020/0001-71 

Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar (Parte), Flamengo - 

Rio de Janeiro - RJ

Não
5 anos, 

com venci-
mento em 
30/11/2021

R$ 
89.217,00 
mensais

Controlada
Imóvel rural, localizado na Estrada Municipal JGR 365, 
município de Jaguariúna, na Comarca de Pedreira, Estado 
de São Paulo, com área de 1.366.813,000 m2, devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sob o nº 19.307, 
da Comarca de Pedreira – SP.

Itapura Agropecuária Ltda.
CNPJ nº 44.624.179/0001-23

Praia do Flamengo nº 200,
19º andar (Parte), Flamengo -

Rio de Janeiro - RJ

WLM Paticipações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. 
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 

Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar, Flamengo - 

Rio de Janeiro - RJ

Sim
5 anos, 

com venci-
mento em 
31/03/2022

R$ 26,00 
mensais 

por hectare 

Imóvel rural com área total de 7.471,5400 ha, conforme abaixo:
* Área de 4.413,3676 ha, designada como Lote 41, da Região
do Rio Campo Alegre, situada no município e Comarca de
Santana do Araguaia, Estado do Pará, objeto da matrícula 904, 
devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis
de Santana do Araguaia (PA).
* Área de 1.440,1180 ha, constituída de parte desmembrada
do Lote 42, da Região do Rio Campo Alegre, situada no mu-
nicípio e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, 
objeto da matrícula 4336, com o título aquisitivo em fase de 
registro perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santana do Araguaia (PA).
* Área de 1.618,0544 ha, constituída de parte desmembrada
do lote 43, da Região do Rio Campo Alegre, situada no mu-
nicípio e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, 
objeto da matrícula 4337, com o título aquisitivo em fase de 
registro perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santana do Araguaia (PA).

Fartura Agropecuária S.A.
CNPJ nº 05.427.471/0001-02

Praia do Flamengo nº 200,
19º andar (Parte), Flamengo -

Rio de Janeiro - RJ

WLM Paticipações e 
Comércio de Máquinas 
e Veículos S.A. CNPJ nº 

33.228.024/0001-51 Praia do 
Flamengo nº 200, 

19º andar, Flamengo - 
Rio de Janeiro - RJ

Sim
5 anos, 

com venci-
mento em 
05/05/2019

R$ 
54.000,00 
mensais

A Companhia apresenta o saldo de R$ 18.329 (31/12/2017 - R$ 18.661) corresponde a integralidade de 2 (dois) imóveis e parte de um terceiro imóvel, cuja natureza 
dessas propriedades é de locação a terceiros e a WLM. No consolidado os valores referentes à propriedade para investimento que estão arrendados e ocupados por 
uma controlada não se qualifica como propriedade para investimentos nas demonstrações contábeis consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário 
sob a perspectiva do grupo, conforme o item 15 do CPC 28 (Propriedade para Investimento).
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17. Imobilizado Controladora

Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 7 3 (2) 8
Veículos 10% a 20% 183 (183)
Construções e edificações 10% 2.000 (36) 1.964
Total 2.190 3 (183) (38) 1.972

Controladora
Taxa anual de depreciação Saldo em 2016 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2017

Equipamentos e acessórios 5% a 33% 2 6 (1) 7
Veículos 10% a 20% 663 (465) (15) 183
Construções e edificações 10% 2.275 (275) 2.000
Total 665 6 (465) 2.275 (291) 2.190

Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018

Terrenos 207.067 28 207.095
Edificações e instalações 2% a 4% 44.682 14 (34) 109 (1.248) 43.523
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 8.786 1.142 (240) (1.136) 8.552
Veículos 10% a 20% 2.492 1.259 (1.128) 145 (171) 2.597
Móveis e utensílios 10% 1.841 351 (116) (360) 1.716
Pastagens 5% 9.747 (1.086) 632 (437) 8.856
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 10% 1.062 2 (176) 888
Correção e preparo de solo 20% 1.985 10 1.283 (445) 2.833
Outros 4% a 10% 748 47 (87) 708
Subtotal Imobilizado 278.410 2.853 (2.604) 2.169 (4.060) 276.768
Imobilizado em andamento 1.272 3.518 (107) (2.169) 2.514
Total Imobilizado 279.682 6.371 (2.711) (4.060) 279.282

Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2016 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2017

Terrenos 239.737 59 (32.729) 207.067
Edificações e instalações 2% a 4% 47.237 8 (7.372) 6.082 (1.273) 44.682
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 5.900 3.340 (88) 699 (1.065) 8.786
Veículos 10% a 20% 2.533 897 (681) 158 (415) 2.492
Móveis e utensílios 10% 2.034 351 (16) (528) 1.841
Pastagens 5% 10.756 (1.009) 9.747
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 10% 970 269 (177) 1.062
Correção e preparo de solo 20% 465 1.641 (121) 1.985
Outros 4% a 10% 1.436 377 (672) (181) (212) 748
Subtotal Imobilizado 311.068 5.032 (41.558) 8.668 (4.800) 278.410
Imobilizado em andamento 1.151 3.793 (3.672) 1.272
Total Imobilizado 312.219 8.825 (41.558) 4.996 (4.800) 279.682
Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda São João, Estado do 
Pará: ocorrência de incêndio originário de fazendas vizinhas atingindo a vegetação 
nativa de reserva legal da Fazenda São João de propriedade da controlada Fartura 
Agropecuária S.A. A identificação, via satélite, de área queimada gerou notificação 
de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, no total de 2.480,402 hectares de área 
de vegetação nativa queimada. O embargo é de natureza cautelar para permitir a 
recuperação natural da área embargada. Não há auto de infração ou aplicação de 
penalidade pelo IBAMA decorrente deste fato. Fazenda São Sebastião - Estado 
do Mato Grosso: a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., no 
ano de 2008, ajuizou ação de reintegração de posse contra esbulhadores da área 
terras denominada “Gleba Pelissioli” integrante a Fazenda São Sebastião. A área 
invadida tem aproximadamente 7.557,19 hectares e permanece ilicitamente ocupada 
por esbulhadores aguardando a sentença. Na área em litígio existe, também, des-
matamento ilegal praticado pelos esbulhadores. Recente perícia técnica realizada 
por determinação do Juiz da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, 
onde tramita o processo de reintegração de posse, constatou que a área desmatada 
ilegalmente pelos esbulhadores corresponde a 2.665,2 hectares. Foram apresen-
tadas alegações finais pelas partes. O Ministério Público opinou favoravelmente à 
procedência do pedido de reintegração de posse da Agropecuária São Sebastião 
do Araguaia Ltda. Aguardando a sentença. A Companhia não estima perdas em 
decorrência das situações acimas mencionadas. Redução ao valor recuperável 
de ativos (impairment): A Companhia avalia periodicamente os bens do imobili-
zado com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não 
recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor 
contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado 
do período. A Companhia avaliou os montantes registrados e não identificou indi-
cadores que pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo em 31/12/2018. 
18. Intangível - Consolidado

Consolidado
Taxa 

anual de 
depre-
ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

De-
pre-

ciação

Saldo 
em 

2018
Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de Software 10% 89 (27) 62
Fundo de comércio 8.920 8.920
Total 9.016 (27) 8.989

Consolidado
Taxa 

anual de 
depre-
ciação

Saldo 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

De-
pre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de Software 10% 76 46 (33) 89
Fundo de comércio 8.920 8.920
Total 9.003 46 (33) 9.016
Desde 2006, através da CI’s Itaipu Norte, a Companhia vem explorando a concessão 
da marca Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no valor 
de R$ 8.920 mil refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da 
aquisição dessa concessão, mas que não é amortizado em virtude de não possuir 
vida útil definida, de acordo com o CPC 04 (R1). Redução ao valor recuperável 
de ativos (impairment): A Companhia avalia periodicamente os bens do intangí-
vel com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não 
recuperáveis de seu ativo, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor 
contábil do ativo excede ao valor recuperável, esta perda é reconhecida no resul-
tado do período. A Companhia avaliou os montantes registrados e não identificou 
indicadores que pudessem reduzir o valor recuperável.
19. Contas a Pagar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Fornecedores 75 81 35.641 14.921
Crédito de clientes 6.400 18.083
Total 75 81 42.041 33.004
Os valores de fornecedores estão representados, basicamente, por valores a pagar a 
Scania Latin America, enquanto que os saldos de crédito de clientes referem-
-se a parcela de entrada para aquisição de caminhões realizadas pelos clientes
enquanto o financiamento do bem está em fase de aprovação pelo FINAME. 
20. Empréstimos e Financiamentos:

Consolidado
Indexador Taxa média anual de juros (%) 2018

Banco 6
Bradesco 6
Aplicados no Capital de giro 7.350
Banco Safra Pré 8,99% 6.027
Funcafé Pré 8,5% 1.323
Aplicados no Imobilizado 1.112
Finame - BNDES Pré 8,5% 1.112
Total 8.468
Circulante 7.545
Não circulante 923
Seguem as movimentações ocorridas no período/exercício:

2018
Saldo em 31/12/2017 1.809
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 7.931
Encargos de dívidas - juros 361
Pagamento do principal (*) (1.460)
Pagamento dos juros (*) (173)
Saldo em 31/12/2018 8.468
Circulante 7.545
Não circulante 923
(*) Liquidação de linha de crédito obtida em Nov/17, para produção de safra 
agrícola do café.
Banco Safra: Linha de financiamento destinada ao apoio, complementação e aquisi-
ção de produtos e insumos para a criação do gado e produção de soja. A amortização 
será realizada em parcela única, com vencimento em 02/05/2019, no montante cor-
respondente ao principal, acrescido dos encargos financeiros préfixados conforme o 
contrato. Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ: Crédito destinado 
ao custeio agrícola do café, tendo como devedora solidária a WLM. A amortização 
será realizada em parcela única, com vencimento em 29/12/2019, no montante 
correspondente ao principal, acrescido dos encargos financeiros. Finame - BNDES: 
Linha de financiamento destinada a modernização de frotas de micro e pequenas 
empresas do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). São garantidos por 
alienação fiduciária dos bens financiados por aval da Companhia. As amortizações 
são realizadas em base mensal, após o período de carência, e se darão entre os 
períodos de 15/03/2018 a 15/03/2022. A Companhia e suas controladas têm como 
prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na de-
monstração do fluxo de caixa. 21. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 
202 da Lei nº 6.404/76 e o art. 31 do seu Estatuto Social, a Companhia provisionou, 
neste exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, o valor de R$ 712, conforme 
detalhado na nota 25. O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:

Consolidado
2018 2017

Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício de 2018 1.454
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 101 1.195
Total 1.555 1.195
Movimentação
Saldo em 31/12/2017 1.195
Reconhecimento do dividendo mínimo obrigatório 1.455
Dividendos prescritos (1.095)
Saldo em 31/12/2018 1.555
22. Outras Obrigações Circulantes Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
SHV Gás Brasil Participações Ltda. 462 462
Cotas de consórcio 1.164 1.943
Provisão para honorários de êxitos 1.757 914
Provisões administrativas 60 60
Outros 1 2 511 796
Total 1 2 3.954 4.175
Circulante 1 2 1.973 2.433
Não circulante 1.981 1.742
SHV Gás Brasil Participações Ltda.: A Companhia e a WLM respondem, solida-
riamente, perante a Supergasbras Energia Ltda. (atual denominação social da SHV 
Gás Brasil Participações Ltda.), a processos fiscais documentados no anexo 9 - do 
contrato de venda de ações da Supergasbras Distribuidora de Gás S.A., datado 
de 07/07/2004, no montante de R$ 462. Cotas de consórcio: Cotas de consórcio 
contempladas e parceladas. Provisões para honorários de êxito: Referem-se a 
valores a pagar de honorários advocatícios sobre êxito de causas judiciais. Provisões 

administrativas: Referem-se a valores a pagar de processos judiciais em fase de 
execução e honorários advocatícios sobre êxito dos mesmos. Outros: Corresponde, 
principalmente, a valores de estoques em consignação e estoques a serem entregues 
por recebimentos antecipados. 23. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis 
e Fiscais: As controladas são partes em diversos processos oriundos do curso 
normal dos seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na 
estimativa de seus consultores jurídicos. As principais informações desses processos, 
estão assim representadas:

Consolidado
2018 2017

Trabalhistas 30 15
Total 30 15

Consolidado
2017 Adições Atualização Pagamentos Reversões 2018

Trabalhistas 15 19  (4)  30
Total 15 19 (4) 30
a) Natureza das contingências: As controladas são partes envolvidas em processos
cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como na judicial. As respectivas provisões para contingências foram 
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como
provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá 
efeito significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis, 
não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas, 
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 49.089
(2017 - R$ 28.727), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma proba-
bilidade de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações contábeis.

Consolidado
2018 2017

Tributárias 33.738 22.062
Trabalhistas 526 1.987
Cíveis 10.925 4.558
Ambientais 3.900 120
Total 49.089 28.727
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I - Tributárias: três processos 
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua 
Empresas de Águas Minerais Ltda. (descontinuada) para apuração de supostos 
débitos pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da explora-
ção de recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426, 
R$ 512 e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738; três processos administrativos 
fiscais instaurados pelo Estado do Pará contra a controlada Itaipu Norte Comércio 
de Máquinas e Veículos Ltda., de apuração de débitos de ICMS, sendo dois por 
deixar de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em 
seu estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS 
relativo a operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 9.852. Duas 
ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, classificadas em 
2017, como perda remota e em 2018 como possível. Em uma ação, a Companhia 
sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação a operações realizadas 
pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada pela Companhia), de 
compras de mercadorias de produção do estabelecimento industrial da controlada 
Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda. (com operações descontinuadas), 
localizado em Caxambu-MG, que resultaram em perda de arrecadação de ICMS, 
segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante estimado de R$ 11.763. Em 
outra, a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda. (com operações 
descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração pela não inclusão do 
frete na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no montante estimado de 
R$ 5.963. Em ambos os casos as ações têm por origem em operações comerciais de 
exploração de águas minerais (descontinuadas) que resultaram em autos de infração. 
II - Trabalhistas: A variação decorre, principalmente, do arquivamento definitivo da 
Reclamação Trabalhista ajuizada por ex-empregado (vendedor) da controlada Quinta 
Roda Máquinas e Veículos Ltda. (montante estimado: R$ 1.595). A Reclamatória foi 
julgada totalmente improcedente e o Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante 
teve seu provimento negado. III - Cíveis: (a) ação de indenização de danos diretos 
e lucros cessantes ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a 

controlada Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., decorrente de supostos defeitos de 
fabricação em 05 (cinco) chassis de ônibus, no montante estimado na petição inicial 
de R$ 1.604. Conforme sentença de 09 de março de 2018, o novo valor estimado 
passou a totalizar o montante de R$ 7.689, no que se refere a parte da Companhia 
na condenação; (b) ação rescisória de contrato de compra e venda c/c indenizató-
ria ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a controlada Equipo 
Máquinas e Veículos Ltda. visando à rescisão da compra e venda do veículo e o 
ressarcimento de perdas e danos decorrentes de supostos defeitos de fabricação, 
no montante estimado de R$ 893; (c) ação de indenização securitária ajuizada por 
ex-empregado da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda. contra a Royal & Sunalliance 
Seguros e a Companhia (na qualidade de estipulante do contrato de seguro), visando 
receber o capital segurado por invalidez funcional total permanente, no montante 
estimado de R$ 474. IV - Ambientais: (a) processos administrativos de impugnação 
de dois autos de infração de natureza ambiental lavrados pela SEEMA do município 
de Marituba-PA, contra a controlada Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos 
Ltda., no valor de R$ 100, cada um, perfazendo total de R$ 200, por suposta infração 
no descumprimento de condicionantes de Licença de Operação, que levou a outra 
suposta infração por operar sem autorização do órgão ambiental; (b) duas ações 
civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal em face de Agropecuária São 
Sebastião do Araguaia Ltda., tendo como objeto pedido de condenação e obrigação 
de reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento de floresta nativa de 
duas áreas (87,11 e 133,95 hectares) sem autorização do órgão ambiental. Valor 
total das ações: R$ 3.562. Os desmates ilegais foram realizados por invasores em 
área destinada como Reserva Legal, que é objeto de litígio em ação de reintegra-
ção de posse - Processo de nº 28299-03.2008.811.0041, conforme Laudo Pericial 
lavrado pelo Perito Judicial nomeado pelo Juiz da 2ª Vara Especializada de Direito 
Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, no âmbito da ação citada reintegração de posse 
ajuizada no ano de 2008 pela Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. Para 
esses processos classificados como perda possível ainda não há certeza de que 
haverá saída de recursos para provisões, de forma que, para a Administração não há 
provisão a ser registrada. A WLM contratou seguro garantia no montante de R$ 283, 
referente ao processo de execução fiscal, movido pela Fazenda Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, em face a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais 
Ltda. Uso de estimativas: a WLM e CI´s registraram provisões, as quais envolvem 
julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, 
como resultado de um acontecimento passado é provável que uma saída de recur-
sos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e 
uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação está sujeita 
a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso 
normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia é baseado na 
opinião de seus consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações circunstanciais tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. A  Administração monitora a evolução dos riscos 
dos processos administrativos e judiciais, através de Assessoria Jurídica interna e de 
Assessores Jurídicos externos especializados. 24. Provisão para Imposto de Renda 
e Contribuição Social Diferidos: Os valores do imposto de renda e da contribuição 
social diferidos são provenientes de diferenças temporárias ocasionadas pela reserva 
de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos 
pronunciamentos contábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.

Consolidado
2018 2017

Imposto de renda 29.582 29.201
Contribuição social 14.666 15.102
Total 44.248 44.303

Consolidado
2018

Reavaliação de ativos 113.143
Custo atribuído a realizar 51.738
Total 164.881
Tributos diferidos passivos - 34% (56.060)
Constituição de tributos diferidos ativos limitados a 30% do passivo 11.812
Saldo de tributos diferidos líquido (44.248)
As Controladas diretas e indiretas possuem prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, cujos créditos tributários não foram registrados contabilmente por 
não haver a previsão de geração de lucros tributáveis, assim distribuídos:
Controladas 2018
Prejuízo fiscal - IRPJ 50.373
Base negativa - CSLL 50.713
25. Patrimônio Líquido: A movimentação das contas nos exercícios findos em
31/12/2018 e 2017 está inserida em quadro próprio denominado mutação do 
patrimônio líquido. Capital social: O capital social em 2018 é de R$ 147.000 (2017 
- R$ 147.000), representado por 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações ordinárias
nominativas sem valor nominal. Reservas: Segue-se a descrição da natureza e ob-
jetivos para cada reserva no patrimônio líquido: Reserva de reavaliação: Consoante 
o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou pela manu-
tenção dos saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas anteriormente 
à edição da Lei nº 11.638/07, em bens próprios de suas controladas. A realização 
da reserva é calculada proporcionalmente à depreciação ou baixa dos bens reava-
liados e contabilizada em contrapartida de lucros (prejuízos) acumulados. Ajuste de 
avaliação patrimonial: Representa a contrapartida dos ajustes patrimoniais líquidos 
efetuados em ativos próprios das Controladas. Reserva de lucros: Reserva legal: 
Representa os valores registrados, conforme definido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 
e no estatuto social. Garantia para pagamento de dividendos: Conforme determina 
o estatuto social da Companhia, nos artigos 30 e 31, o lucro líquido remanescente,
após destinação da Reserva Legal e dividendo obrigatório, poderá por deliberação 
dos acionistas ser destinado à Reserva de Garantia para Pagamento de Dividendos. 
Base de cálculo do dividendo obrigatório: Dividendo obrigatório

Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 13.190
Realização da mais valia de ativos 1.813
Lucro líquido do exercício ajustado 15.003
Constituição da reserva legal (5%) 750
Base de cálculo do dividendo obrigatório 14.253
Dividendos obrigatórios (25%) 713
Total de dividendos propostos 713
26. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa
nº 1, a Companhia, por meio de suas Controladas localizadas em vários estados 
do Brasil, atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos seg-
mentos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos e serviços, com
diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma das unidades de 
negócios estratégicas, a Administração das Controladas analisa mensalmente os 
relatórios internos das diretorias executivas. Outras operações incluem aluguel de 
propriedades para investimento para partes relacionadas. Este segmento operacional 
não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

27. Receita de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado
2018 2017

Receita de bens 787.229 488.279
Receita de serviços 46.044 49.667
Total da receita operacional bruta 833.273 537.946
Impostos faturados (80.488) (48.203)
Descontos concedidos (489)
Total das deduções da receita Bruta (80.977) (48.203)
Total 752.296 489.743
A receita de vendas é reconhecida no resultado do período quando os riscos e bene-
fícios inerentes aos produtos e serviços são transferidos para os clientes, bem como 
na extensão em que for provável, que benefícios econômicos serão gerados para a 
Companhia e quando possa mensurada de forma confiável. A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produ-
tos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. Nas demonstrações 
do resultado, a receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.
28. Custo de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado

2018 2017
Veículos e serviços automotivos 617.703 373.951
Pecuária 10.313 9.576
Soja 4.469 1.185
Café 866 989
Total 633.351 385.701
29. Despesas Gerais e Administrativas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Honorários da administração 1.050 1.017
Honorários do conselho fiscal 169 181
Salários e encargos 1.110 1.174 66.218 69.648
Serviços de terceiros 758 884 7.381 6.209
Manutenção predial e outros 95 79 3.436 3.106
Benefícios a empregados (*) 1.463 1.313 11.419 11.373
Aluguéis e arrendamentos 1 912 638
Condução, viagens e estadas 2 4 4.225 4.601
Impostos, taxas e contribuições 383 465 3.765 3.251
Condomínio 243 231 428 407
Comunicações 6 7 1.127 1.405
Frota própria 4 790 729
Frete de terceiros 1.031 1.294

2018 2017
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens 768.779 18.450 787.229 473.461 14.818 488.279
Receita de serviços 46.044 46.044 49.667 49.667
Total da receita operacional bruta 814.823 18.450 833.273 523.128 14.818 537.946
Deduções de receita bruta (79.422) (1.555) (80.977) (47.328) (875) (48.203)
Receita líquida de vendas e serviços 735.401 16.895 752.296 475.800 13.943 489.743
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (617.703) (15.648) (633.351) (373.951) (11.750) (385.701)
Lucro bruto 117.698 1.247 118.945 101.849 2.193 104.042
Despesas operacionais, líquidas de receitas (12.822) (90.248) (8.192) (111.262) (13.009) (88.845) (9.473) (111.327)
Resultado financeiro 3.349 1.749 (379) 4.719 757 2.551 (265) 3.043
Outras receitas 2.340 3.735 4.908 10.983 671 (2.422) 904 (847)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL (7.133) 32.934 (2.416) 23.385 (11.581) 13.133 (6.641) (5.089)
Imposto de renda e contribuição social (1.116) (6.014) 5 (7.125) (1.377) 497 (880)
Lucro (prejuízo) líquido do período (8.249) 26.920 (2.411) 16.260 (11.581) 11.756 (6.144) (5.969)
Operações descontinuadas (198) (733)
Total (8.249) 26.920 (2.411) 16.062 (11.581) 11.756 (6.144) (6.702)

2018 2017
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Ativo total de segmentos reportáveis 292.633 197.573 490.206 264.294 190.408 454.702
Outros ativos 17.583 17.583 18.988 18.988
Ativos descontinuados 47 144
Total do Ativo Consolidado 17.583 292.633 197.573 507.836 18.988 264.294 190.408 473.834
Passivo total de segmentos reportáveis 292.633 197.573 490.206 264.294 190.408 454.702
Outros ativos 17.583 17.583 18.988 18.988
Passivos descontinuados 47 144
Total do Passivo Consolidado 17.583 292.633 197.573 507.836 18.988 264.294 190.408 473.834
A avaliação do desempenho das Controladas é medida pelo resultado do segmento automotivo, seu principal negócio. O desempenho é avaliado com base no lucro do 
segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, como incluído nos relatórios internos analisados pela Administração.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Manutenção de máquinas e equipamentos 1 1 1.184 1.278
Despesas com seguros 2 28 373 442
Anúncios e publicações 93 96 485 416
Propaganda, promoção e representação 419 427
Multas 2 141
Manutenção de obras de infraestrutura 2 1 356 107
Manutenção de softwares 3.128 2.909
Mortes e perdas 825
Créditos de liquidação duvidosa 420 614
Outros 66 104 3.317 1.383
Total 4.226 4.392 111.774 112.260
(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale-Transporte.
30. Resultado Financeiro Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 1.817 3.031 4.235 6.969
Atualização monetária 25 336 444
Variação cambial 45 53 45 53
Juros recebidos 263 327
Atualização monetária sobre êxito processo judicial 2.904
Outras receitas financeiras 1 1.005 1.365
Subtotal 1.887 3.085 8.788 9.158
Despesas Financeiras
Juros (2.105) (2.610)
Atualização monetária (238)
Encargo sobre dívidas - juros (166)
Despesas bancárias (33) (31) (105) (47)
Variação Cambial (23) (6) (28) (6)
Subtotal (56) (37) (2.238) (3.067)
Total do Resultado Financeiro 1.831 3.048 6.550 6.091
31. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas:
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CNPJ 30.458.020/0001-71SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social
  e do Imposto de Renda 13.241 (1.993) 23.298 (7.962)
Alíquota nominal da contribuição social e do
  Imposto de Renda 34% 34% 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto
  de Renda às alíquotas combinadas (4.502) (678) (7.921) (2.707)
Ajustes
Equivalência Patrimonial 4.531 1.006 1.171
Juros sobre capital próprio
Créditos tributários não ativados (80) (63) 746 921
Tributos no resultado
Corrente (51) (265) (7.179) (1.642)
Diferido 4 497
Total (51) (265) (7.175) (1.145)

32. Lucro/Prejuízo Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação 
é feito através da divisão do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos
detentores de ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferen-
ciais disponíveis durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não
houve alteração no total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da
Companhia. Por isso, o cálculo do resultado básico por ação está apresentado
considerando o total de ações da Companhia em circulação no final de cada
exercício. No caso da Companhia, o lucro/prejuízo diluído por ação é igual ao
lucro/prejuízo básico por ação, pois a Companhia não possui instrumentos
patrimoniais ou contratos capazes de resultar em emissão de ações. O quadro
abaixo, apresentado em R$, demonstra o cálculo do lucro/prejuízo por ação com
base no Lucro (Prejuízo) líquido apurado em 31/12/2018 e 2017:

Controladora e consolidado
2018 2017

Lucro básico por ação
Ordinárias 

Nominativas
Preferenciais 
Nominativas Total

Ordinárias 
Nominativas

Preferenciais 
Nominativas Total

Total de ações em circulação - Unidades 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 13.189.617,26 13.189.617,26 (4.315.679,75) (4.315.679,75)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 0,01 (0,00)
33. Compromissos: A Companhia, através de sua CI’s Fartura, tem contratos de
venda para entrega futura com alguns clientes, conforme demonstrado a seguir:

Consolidado
Produto Data da entrega Quantidade Contratos Unidade Preço
Safra 18/19
Soja fev/19 20.000 1 sacas 71,00
Soja abr/19 20.000 1 sacas 72,50

Análise do Ganho ou Perda

Produto Quantidade
Preço 

contrato (1)
Preço em 

31/12/2018 (2)
Perda 
(1–2) Perda

Safra 18/19
Soja 20.000 71,00 76,56 (5,56) (111)
Soja 20.000 72,50 76,56 (4,06) (81)

Perda (192)
34. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento
de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada de aluguéis de suas 
propriedades para investimento e de repasses efetuados pela WLM na forma de 
distribuição de lucros. Suas CI´s têm atividades operacionais voltadas ao segmento 
agropecuário e automotivo. No segmento automotivo, a atuação é basicamente 
na revenda de caminhões e ônibus da marca Scania e na prestação de serviços 
e de assistência técnica; enquanto que no segmento agropecuário, a atuação é 
na produção e comercialização de commodities agrícolas tais como soja, milho e 
café, além de cria, recria e engorda de gado bovino. Desta forma, o desempenho 
financeiro da WLM e CI´s, e consequentemente da Companhia, está diretamente 
exposta a (i) atividade econômica do país, a qual determina uma maior ou menor 
demanda por caminhões, ônibus e serviços correlatos, (ii) variações das taxas de 
juros internas no Brasil e (iii) volatilidade do preço internacional da commodity e 
da taxa de câmbio (preço da commodity atrelada a Dólar enquanto que a venda 
interna ocorre em Reais). Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de 

contas a receber de clientes e de contas a pagar a fornecedores são equivalentes 
aos seus valores contábeis. Os valores justos de outros ativos e passivos de longo 
prazo não diferem significativamente de seus valores contábeis. Risco de preço: 
Principalmente no que tange as atividades no segmento agropecuário desempe-
nhadas por algumas controladas, embora a receita represente uma parte pequena 
do faturamento da controlada, existe um potencial risco de variação de preço nas 
commodities agrícolas influenciadas por condições de mercado, as quais muitas 
vezes independem da gestão direta da Administração. De forma a reduzir este risco, 
parte das vendas de produtos agrícolas está sendo antecipada a preços travados 
e com entregas futuras. Na medida em que haja uma perspectiva de crescimento 
na atuação neste segmento, a Administração avaliará outras estratégias com vista 
a obter maior proteção contra a variação dos preços das commodities. Risco de 
crédito: A Companhia está sujeita ao risco de crédito, relacionado as contrapartes de 
suas aplicações e ao contas a receber de clientes de suas controladas operacionais. 
A política financeira da Companhia limita seu risco associado com esses instrumentos 
financeiros, alocando-os em instituições financeiras de primeira linha. As operações 
de vendas das controladas que atuam no segmento agropecuário são concentradas 
em poucos clientes. Embora possa existir um risco por conta da concentração, par-
cela substancial das vendas é realizada para clientes altamente qualificados e com 
perfil de crédito excelente. Por sua vez, no segmento automotivo, há uma grande 
diversificação de clientes. O risco de crédito é administrado por normas específicas 
de análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição 
por cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia e suas 
controladas não registram perdas significativas nas contas a receber de clientes. 
Risco de liquidez: Um dos grandes objetivos da Administração da Companhia é 
a preservação de caixa. Existe uma avaliação e um monitoramento constante da 
previsão de fluxo de caixa nas empresas do Grupo de forma a assegurar a saúde 
financeira das empresas e a atender às necessidades operacionais de forma segura 
e responsável. Com relação a aplicação de seus recursos em ativos financeiros, o 

critério de liquidez é uma das regras observadas pela Administração. A Companhia 
acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de 
um planejamento, monitorando seus recursos financeiros disponíveis, para o devido 
cumprimento de suas obrigações. Gestão do Capital Social: O objetivo principal da 
Administração de capital é assegurar a continuidade dos negócios da Companhia, 
mantendo uma política de baixo nível de alavancagem, desta forma protegendo seu 
capital de oscilações da política econômica do governo, maximizando o valor para 
o acionista. b) Instrumentos financeiros: A Companhia possui os instrumentos
financeiros classificados em: Recebíveis e passivos financeiros mensurados:
Os instrumentos financeiros incluídos nesse grupo são saldos provenientes de 
transações comuns como o contas a receber, fornecedores, contas e impostos
a pagar e aplicações financeiras mantidas pela Companhia e suas Controladas. 
Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, quando aplicável, 
de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas 
é reconhecida ao resultado do exercício. Ativos financeiros disponíveis para 
venda: A Companhia e suas Controladas classificaram aplicações financeiras re-
ferentes a Certificado de Depósitos Bancários - CDBs e Fundos de Investimentos 
como ativos financeiros disponíveis para venda, pois poderão ser negociados no 
futuro, sendo contabilizados pelo valor justo. Devido à liquidez desse ativo, seu valor 
justo é próximo ao valor de realização, não gerando efeito no patrimônio líquido da 
Companhia (nota 7). 35. Cobertura de Seguros: A Companhia e suas Controladas
possuem seguros com coberturas básicas e adicionais para veículos, instalações, 
equipamentos, produtos e responsabilidade civil, cuja importância segurada em 
31/12/2018 totaliza, aproximadamente, R$ 144.072 (R$ 103.315 - 2017), montante 
considerado suficiente, pela Administração da Companhia e seus corretores de 
seguros, para a cobertura de seus bens patrimoniais e riscos operacionais.

Consolidado
Ramo Tipo de cobertura Valor segurado

Compreensivo 
empresarial
(Multirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos 
elétricos - riscos comerciais; responsabili-
dade civil operações; responsabilidade civil 
empregador; roubo ou furto qualificado de 
bens; roubo ou furto de valores em trânsito; 
roubo ou furto de valores no interior do es-
tabelecimento; vendaval até fumaça; danos 
morais decorrentes de Responsabilidade Civil 
empregador; danos morais decorrentes de 
Responsabilidade Civil operações. R$   76.912

RC Administradores 
e Diretores (D&O)

Atos de gestão dos administradores e danos 
ambientais R$   30.000

Automóvel/RCF/
APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade 
civil facultativa e acidentes pessoais de 
passageiros. R$   37.160

R$ 144.072
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos Auditores Inde-
pendentes da Companhia.

 Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente 
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo 

Maria Isbela Lemos de Moraes - Diretora 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.

Alexandre Rabaço Gonçalves - Contador - CRC/RJ 063058/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: Aos Acionistas 
e Administradores da Sajuthá-Rio Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Sajuthá-Rio Participações S.A., (‘Companhia’), identificadas como controlado-
ra e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Sajuthá-Rio Participa-
ções S.A., em 31/12/018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individu-
ais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas, 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 elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas contro-
ladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 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 e suas controladas 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 indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. 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, 29 de março de 2019
BDO RCS Auditores Independentes Fernando Pereira da Silva Marques
CRC 2 SP 013846/O-1 – S - RJ Contador CRC 1 RJ 092490/O-3

Avianca cancela 304 
voos até o domingo
Em situação 
dramática, 
empresa está 
devolvendo 
aviões por falta 
de pagamento

A companhia aé-
rea Avianca Brasil atraves-
sa seus piores dias. A quarta 
maior companhia do Brasil, 
em recuperação judicial 
desde dezembro de 2018, 
atualizou nesta terça-feira 
sua lista de voos cancelados 
devido à redução da sua fro-
ta. Até o próximo domingo 
(21), 304 voos programa-
dos estão sendo cancelados.

Decisões judiciais que 
determinaram a devolução 
de aviões por falta de pa-
gamento estão bloqueando 
todas as operações da em-
presa. A lista com os voos 
cancelados também pode 
ser visualizada na página da 
Avianca Brasil.

Além da Justiça, nos 
últimos dias a compa-
nhia aérea também tem 
enfrentado uma série de 
problemas com opera-
dores de aeroportos. A 
Avianca está atrasando o 
pagamento de taxas ae-
roportuárias, o que tem 

levado os operadores a 
ameaçar de suspensão de 
voos da companhia.

O juiz que homologou 
o plano de recuperação da 
Avianca não aceitou o pe-
dido da aérea para que a 
devolução dos aviões fos-
se realizada gradualmente, 
até julho. A companhia já 
atrasou pagamentos nos 
aeroportos de Guarulhos, 
Florianópolis, Porto Alegre, 
Salvador e Fortaleza.

Na última sexta-feira 
(12), a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) in-
formou que recebeu pedido 
para cancelar as matrículas 
de 10 aviões operados pela 
Avianca Brasil, que perten-
cem à Constitution Aircraft 
Leasing.

Segundo reportagem do 
“Valor Econômico”, com 
novas decisões da Justiça 
autorizando a retomada 
de aviões por empresas de 
arrendamento, a frota da 
Avianca poderá ser redu-
zida a 14 aviões nos pró-
ximos dias. Questionada 
pelo G1, a Avianca não 
informou o número de avi-
ões atualmente em opera-
ção. Na sexta-feira, a frota 
da Avianca era de 35 aero-
naves. Quando deu início 
ao processo de recupera-
ção, a aérea operava com 
43 aviões. Assembleia de 
credores aprova plano de 
recuperação judicial da 
aérea.

A companhia aérea disse 
que vai entrar em contato 
com os passageiros afeta-
dos para oferecer reembol-
so ou opções de reacomo-
dação. Também informou 
que, se as passagens foram 
compradas por meio de 
agências, sites de viagem, 
o passageiro deve entrar em 
contato diretamente com as 
empresas.

Segundo a Anac, em caso 
de cancelamento ou de alte-
ração do voo por iniciativa 
da Avianca, o passageiro 
deve ter os seus direitos 
respeitados, disponíveis 
para consulta no portal da 
ANAC na internet.

Reclamações podem ser 
feitas pela plataforma Con-
sumidor.gov.br e, caso não 
sejam atendidas, o passa-
geiro poderá recorrer aos 
órgãos do Serviço Nacio-
nal de Defesa do Consumi-
dor.

No dia 5 de abril, os cre-
dores aprovaram o plano 
de recuperação judicial da 
companhia.

O plano prevê a divisão 
da companhia em sete Uni-
dades Produtivas Isoladas 
(UPIs) que serão levadas a 
leilão, marcado para o dia 
7 de maio. Tanto a Latam 
Brasil quanto a Gol concor-
daram em fazer uma oferta 
no valor mínimo de US$ 70 
milhões para pelo menos 
uma UPI e seus respectivos 
ativos.

Triton yachts coloca três lanchas em 
destaque no Rio Boat Show 2019

A procura por embarca-
ções a motor de lazer, es-
pecialmente as de 30 e 46 
pés, aumentou, segundo o 
fabricante nacional Triton 
Yachts. “Tratam-se de ta-
manhos de embarcações que 
são bastante apropriados 
para navegar em águas brasi-
leiras. Ao mesmo tempo que 
são lanchas de médio porte, 
com processos mais simples 
de manutenção e guarda (se 
comparados a modelos maio-
res), pelo aproveitamento de 
espaços gerado, também são 
refúgios confortáveis nas 
águas, com cabines para per-
noite e lazer entre amigos e 
familiares”, explica o diretor 
da marca Allan Cechelero.

Dessa forma, durante um 
dos maiores eventos náu-
ticos da América Latina, o 
Rio Boat Show, que aconte-
ce de 27 de abril a 5 de maio 
na Marina da Glória, Rio de 
Janeiro, a Triton Yachts vai 
expor três modelos de suas 
linhas em vagas molhadas. 
Triton 460 Fly: Com quase 
14 metros de comprimento, o 
barco chama atenção mesmo 
à distância pelas suas linhas 
clássicas e pela elegância de 
seu design. Recentemente 
lançado no Brasil, será a pri-
meira vez que a lancha Tri-
ton 460 Fly será apresentada 
no boat show do Rio.

No convés (principal pa-
vimento do barco), grandes 
janelas foram instaladas 
para proporcionar beleza, 
luz natural e ampla visibili-
dade às paisagens durante a 
navegação. As superfícies 
de vidro cercam, inclusive, 
o pavimento inferior do bar-
co, onde está localizada a 
suíte máster. Ainda no con-
vés há um amplo salão de 
convivência integrado com 

área de estar, jantar e central 
de comando. A área externa 
possui espaço gourmet na 
popa (parte traseira) e con-
fortáveis colchões com re-
gulagem de encosto na proa 
(parte frontal).

Recebe até 4 pessoas para 
pernoite e 14 pessoas duran-
te o dia. Motorização varia 
de 2 x D6 330hp a 2x IPS 
500, conforme a escolha do 
cliente. 

 Triton 370 HT: Em termos 
de barcos de até 40 pés, a 
Triton 370HT se destaca pela 
excelente navegação em ma-
res e rios, aliada ao conforto, 
design e processos constru-
tivos. O modelo “HT” vem 
com hardtop, similar ao teto 
solar, com abertura elétrica 
de 1,95m por 1,5m, consi-
derada a mais ampla da ca-
tegoria. Isso significa que 
quando fechado, há um am-
biente adicional amplo com 
pé direito de 1,85m.

Seu exterior conta com 
agradáveis espaços para con-
vivência e relaxamento como 
espaço gourmet com churras-
queira e pia na praça de popa, 
e solário na proa para banhos 
de sol. Possui banheiro, duas 
cabines para pernoite, área de 
estar e jantar, e cozinha. Com 
mais de 11 metros de com-
primento pode receber até 12 
convidados durante o dia e 4 
pessoas para pernoite. 

Triton 300 Sport: No caso 
da embarcação de 30 pés, 
chama atenção pelo desenho 
do casco e acessórios com 
visual esportivo. É o caso 
dos estofados que ganha-
ram um novo layout assina-
do pelo Centro Brasileiro de 
Design e Engenharias.

A embarcação ainda pode 
vir com targa invertida, um 
teto conversível que pode ser 

parcialmente removido dei-
xando à mostra a parte tra-
seira para banhos de sol.

A embarcação possui 9,20 
metros de comprimento. En-
tre os espaços de convivên-
cia, a plataforma de popa 
(traseira) é um dos destaques 
e pode ser equipada churras-
queira, tábua de cortar carne 
e bancada com porta copos. 
Uma escada para facilitaro 
acesso ao barco após banhos 
de mar e chuveiro são mais 
itens de conforto. Ainda na 
parte de traseira está um am-
plo solário com encosto re-
batível.

A lancha possui agradável 
espaço para receber até 10 
pessoas para passeios du-
rante o dia. Conta com am-
plos sofás no cockpit, mesa 
para refeições, divã ao lado 
do banco do piloto e amplo 
solário na parte frontal para 
banhos de sol. Seu interior 
também impressiona pelo 
aproveitamento de espaços. 
Conta com cozinha, banhei-
ro, cama de casal e uma área 
com sofá que pode ser trans-
formada em uma cama adi-
cional. Tem capacidade para 
atender até 4 para a pernoite.

Motorização centro-rabe-
ta pode ser escolhida entre 
250 a 350hp (gás) ou 170 a 
300hp (diesel).

Todas as embarcações 
vêm com equipamentos mo-
dernos de navegação, ele-
trodomésticos, mobiliários e 
revestimentos de alto padrão 
e durabilidade. Mais um di-
ferencial é que a Triton Ya-
chts disponibiliza para todos 
os modelos a personalização 
de uma série de itens como 
pintura do casco, tecidos, 
acabamentos além de equi-
pamentos a bordo. www.tri-
tonyachts.com.br 
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ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1

Edital de Convocação para AGO/E. Convocamos os Srs. Acionistas a se reu-
nirem na sede, situada Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, sl 310, Barra da Ti-
juca, RJ/RJ, CEP 22.631-350, às 10:30 h em 1ª convocação no dia 25/04/2019, 
em AGO/E, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) AGO/E:  
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Delibe-
rar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixação dos honorários
para o exercício 2019; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. RJ,
16/04/2019. A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

ECIA-RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 11.683.805/0001-01- NIRE nº 33.3.0029292-6

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 12h, na sede social da Cia., localiza-
da na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019.  
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 13.025.862/0001-10- NIRE nº 33.3.0029626-3

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 11h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019.  
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

JSR SHOPPING S/A
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27- NIRE nº 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 10h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019.  
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente. 

Startups marcarão presença 
tecnológica na Agrishow 2019
Arena de 
Inovação terá 
soluções voltadas 
à conectividade 
no campo

Há 25 anos, a Agrishow 
– Feira Internacional de Tec-
nologia Agrícola em Ação 
é o principal palco de ten-
dências para o agronegócio 
brasileiro. Nesta edição, o 
evento inova mais uma vez 
ao reunir sete startups dire-
cionadas ao segmento para 
mostrar tecnologias de úl-
tima geração que irão con-
tribuir para a conectividade 
e para a produtividade no 
campo. A Arena de Inovação 
apresentará soluções impor-
tantes para o agronegócio. 
Confira o que as startups le-
varão para a feira.

A Agrobrazil mostra uma 
plataforma inédita que fil-
tra, capta, analisa e organiza 
informações do mercado de 
compra e venda do boi gor-
do diariamente em tempo 
real, tais como: negócios re-
alizados; preço e escala fri-
gorífica; dados do mercado 
futuro e informações atuais 
sobre o mercado.  Por meio 
do aplicativo, o empresário 
e o pecuarista podem plane-
jar estrategicamente o me-
lhor momento de comprar 
ou vender, garantindo maior 
rentabilidade. A captação de 
negócios realizados é feita 
de duas formas: por clientes 
que enviam seus negócios de 
forma sigilosa e segura atra-
vés do APP ou do captador.

Já a AgroHúngaro mos-
tra a Digital Farms, que 
promete intensificar ainda 
mais o uso de tecnologia nas 
propriedades rurais. Com 

o sistema, o produtor rural 
consegue ter acesso diário 
a mapas de satélite filtrados 
por um sistema de inteligên-
cia que fornece informações 
precisas sobre sanidade e 
uso racional de fertilizantes 
e defensivos. Também con-
segue saber qual a estimativa 
de produção, com calibração 
de campo feita por progra-
madores em parceria com a 
Universidade de São Paulo 
(USP) e outras instituições 
renomadas. No caso de con-
sultores e grandes grupos, o 
sistema possibilita, o moni-
toramento de equipe, além 
de fornecer acesso a visitas 
programas e marcadas in 
loco.

A GoFarms faz o lança-
mento oficial de seu apli-
cativo, que faz o geren-
ciamento da propriedade 
rural e das atividades dos 
trabalhadores rurais. O 
principal diferencial do app 
é ser focado na gestão das 
pessoas, melhorando o flu-
xo de informações e possi-
bilitando uma solução mais 
rápida para um problema 
que ocorre na fazenda, re-
sultando em mais produti-
vidade e mais eficiência. A 
plataforma pode ser usada 
em diversos ramos do agro-
negócio, desde proprieda-
des rurais, como grãos, por 
exemplo, passando pela 
pecuária e piscicultura até 
usinas de cana de açúcar.

Focada no desenvolvi-
mento de projetos de enge-
nharia eficiente, utilizando 
tecnologias modernas, de 
maneira sustentável, com 
responsabilidade social e 
ambiental, a ModelWorks 
apresenta a pulverização 
agrícola por meio de drones, 
que traz como benefícios a 
redução dos custos do ser-
viço de pulverização aérea, 
redução de riscos humanos 
e ambientais e aumento de 
produtividade.

A Prime Field disponibili-
za soluções tecnológicas em-
barcadas em campo, visando 
satisfazer integralmente as 
necessidades e requisitos 
de seus clientes. Entre os 
produtos e serviços estão: 
implantação de projetos de 
tecnologias embarcadas e 
geotecnologias; serviços 
de Instalação eletrônica, 
hidráulica e mecânica em 
campo; agricultura de Preci-
são; site survey (RTK, VHF/
UHF e GPRS); topografia e 
aerolevantamento e projetos 
de sistematização; aplicação 
de insumos a taxa variável; 
processamento de dados ge-
ográficos em nuvem.

Startup israelense que usa 
drones e inteligência artifi-
cial para ajudar agricultores 
a otimizar a produtividade 
de suas árvores, a SeeTree 
participa pela primeira vez 
da feira. Da tomada de deci-
sões agronômicas e de negó-
cios até a administração de 
operações de cultivo, a Se-
eTree traz uma visibilidade 
sobre os registros de saúde e 
da produtividade de cada ár-
vore. Como resultado e com 
a ajuda dos conhecimentos 
dos fazendeiros, a adminis-
tração das plantações são 
mais eficientes, aumentando 
significativamente a lucrati-
vidade.

A Smart Sensing Brasil 
leva sua tecnologia inovado-
ra de pulverização: o sistema 
WEEDit, que identifica a 
presença de plantas e reali-
za a pulverização somente 
sobre as mesmas, acaban-
do com o uso desnecessário 
de herbicidas. A tecnologia 
gera uma redução significa-
tiva nos custos de produção, 
aumenta a eficiência de pul-
verização e contribui com o 
meio ambiente. Além disso, 
uma economia de mais de 
95% no uso de defensivos 
agrícolas têm sido presen-
ciadas em áreas de produção 

de soja, milho e algodão.
Por fim, a Sunalizer, mos-

tra sua plataforma online 
para contratação de proje-
tos solares fotovoltaicos. O 
sistema conecta os clientes 
à rede de instaladores sele-
cionados, garantindo rapi-
dez, segurança e facilidade 
durante o processo de identi-
ficação, cotação e definição 
do seu instalador. São mais 
de 4.000 megawatts desen-
volvidos em mais de 55 pro-
jetos no Brasil, Chile, Peru e 
Argentina.

A feira, que completa 25 
anos, contará com a partici-
pação de mais de 800 marcas 
nacionais e internacionais e 
espera receber mais de 150 
mil visitantes vindos do Bra-
sil e do exterior. A Agrishow 
terá ainda como atrações a 
Arena do Conhecimento, 
palco de apresentações de 
novas tecnologias e tendên-
cias; a Arena de Demons-
trações de Campo, com a 
demonstração de cultivos 
e tratos de horticultura e de 
produtos inovadores para o 
agro; a Arena do Produtor 
Artesanal, que vai reunir 
produtores de café, cacha-
ça, doces e embutidos; e o 
Lounge Jurídico, onde os 
visitantes podem tirar suas 
dúvidas legais.

A Agrishow é uma inicia-
tiva das principais entidades 
do segmento no país: Abag 
– Associação Brasileira do 
Agronegócio, Abimaq – As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipa-
mentos, Anda – Associação 
Nacional para Difusão de 
Adubos, Faesp – Federação 
da Agricultura e da Pecuária 
do Estado de São Paulo e 
SRB - Sociedade Rural Bra-
sileira. O evento é organiza-
do pela Informa Exhibitions, 
integrante do Grupo Infor-
ma, principal promotora de 
feiras de negócios no Brasil 
e no mundo.
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LICEU FRANCO BRASILEIRO S.A.
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Mensagem da Administração: A sua filosofia, com valores baseados 
na justiça, honestidade e solidariedade, estimula a formação integral dos 
alunos que, atuantes e críticos, poderão contribuir para uma sociedade mais 
justa e democrática. Na área educacional, o Liceu vem se destacando por 
possuir uma grade curricular sólida sem desviar o olhar das novas propostas 
pedagógicas e dos acontecimentos que envolvem, a cada ano letivo, a 
sociedade brasileira e o mundo. O Liceu Franco-Brasileiro funciona em 
dois turnos, abrangendo da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio/
Vestibular. No 1º turno (das 7h às 11h55/12h40), frequentam o Colégio os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e, 
ainda, os alunos do Horário Integral. No 2º turno (das 13h15 às 17h45), 
frequentam o Colégio os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, além dos que retornam para diversas atividades curriculares 
e/ ou extraclasse. A Direção Pedagógica conta com a colaboração de uma 
Equipe Técnico-Pedagógica, composta de Coordenadores, Supervisores 
e Orientadores, que articulam os segmentos, séries e áreas, através de 
uma proposta pedagógica interdisciplinar, que prevê, ainda, uma avaliação 
institucional constante e diagnóstica da nossa realidade. Enriquecimento 
curricular: Educação Infantil: Apresentações de Dança; Biblioteca Infantil; 
Eventos Culturais; Evento de Educação Física; Exposições de trabalhos; 
Festa de Encerramento do ano letivo com apresentação musical; Peças 
teatrais; “Sábado com a Família”; “Semana da Cultura”; Visitas a museus. 
Ensino Fundamental I: Apresentações de Dança; Biblioteca Infantil; 
“Caminhada Ecológica”; “Concurso de Poesia”; Eleição dos Representantes 
de Turma (3º, 4º e 5º anos); Evento de Educação Física; Eventos Culturais; 

Exposições de trabalhos; Fête de la Musique; Festa de Encerramento do ano 
letivo com apresentação musical; “Olimpíada de Matemática”; Palestras para 
responsáveis e professores; Passeios; Peças teatrais; Projetos literários; 
Projetos sociais; “Sábado com a Família”; “Semana da Cultura”; “Troca-troca 
de livros”; Visitas a centros históricos ou museus. Ensino Fundamental II: 
Apresentações de dança; Biblioteca com consulta à Internet; “Concurso de 
Poesia e Crônica”; Eleição/atuação dos representantes de turma; Eventos 
culturais; Evento de Educação Física; Evento “Repensando e Agindo”; 
Exposições de trabalhos; “Feira do Conhecimento”; “Festa da Música”; 
“Olimpíada de Matemática”; Peças teatrais; “Semana da Francofonia”; 
Visitas a centros históricos ou museus. Ensino Médio: Apresentações de 
dança; Biblioteca com consulta à Internet; “Concurso de Poesia e Crônica”; 
urso “Aluno Monitor”; Eleição/atuação dos representantes de turma; Evento 
“Repensando e Agindo”; Evento de Educação Física; Eventos culturais; 
Exposições de trabalhos; “Feira do Conhecimento”; “Festa da Música”; 
Formatura da 3ª série; “Miniempresa”; “Olimpíada de Matemática”; Peças 
teatrais; “Robótica”; “Semana da Francofonia”; “Semana de Informação 
Profissional”; Visitas a centros históricos ou museus. Neste ano de 2018 o 
Liceu Franco Brasileiro completou 103 anos, mantendo a tradição de ser uma 
escola de excelência no ensino da língua francesa. Nossa Administração 
entende que é imperativo preservar esta tradição e, por isso, o Franco 
continua sendo uma instituição séria na sua proposta de ação, preocupada 
com as exigências dos novos tempos, rica no entendimento da educação 
como condição para a vida saudável e criativa em sociedade. Resultados 
de 2018: 1 - ENEM 2018 -105 alunos participaram e obtivemos o 11º lugar 

no Município do Rio de Janeiro e o 16º lugar no Estado; 2 - Robótica – No 
dia 15 de setembro, nossa equipe participou do Festival Red Bull Basement, 
em São Paulo. O evento contou com uma série de atividades envolvendo 
tecnologia e impacto social, incluindo sumô de robôs, no qual competimos. 
No final, na categoria Sumô Lego 1kg Júnior, nossos alunos conquistaram 
o primeiro, terceiro e quinto lugares, com os robôs Ousadia&Alegria, Sua
mãe e Sua Carteira, respectivamente. Já na categoria Sumô Lego 1kg Pro,
nosso robô Droidinho obteve o quarto lugar. 3 – 103 anos do Franco – No
dia 13 de novembro de 2018, o Franco comemorou 103 anos!! Durante as
aulas de Francês, as crianças do Ensino Fundamental percorreram vários
ambientes do Colégio, conhecendo um pouco de sua história e descobrindo
semelhanças entre a rotina dos alunos de hoje e a do famoso aluno francês
“Le Petit Nicolas”. Foi comemorado e demonstrado o carinho que os alunos
têm pela Escola que estudam. Nosso objetivo é construir, dia após dia, a bela
história do nosso colégio. Da Responsabilidade Social: O Projeto Social:
O Liceu Franco-Brasileiro S/A, devidamente credenciado pela Secretaria
Municipal de Educação, participa do Programa de Apoio a alunos que
completam o Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal criado pela
Lei nº 3468, de 13/12/2002, com o objetivo de dar continuidade aos estudos
desses alunos no Ensino Médio, tendo atendido durante o ano letivo de 2018,
91 alunos da 1ª à 3ª série. Nos termos do Estatuto Social são apresentadas as
Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício de 2018, na forma
da legislação societária, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07,
acompanhadas das Notas Explicativas pertinentes e Parecer dos Auditores
Independentes. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. A Diretoria

ATIVO 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE 4.394.411 4.098.351 
Disponibilidades 902.765 544.523 
Caixa 251.439 99.929 
Banco c/Movimento 362.718 148.627 
Aplicações Financeiras 288.608 295.967 
Créditos  3.400.693  3.471.902 
Quotas a Receber  1.475.427  1.274.795 
Contas a Receber  1.925.266  2.197.107 
Despesas Antecipadas 90.954 81.926 
Despesas Antecipadas 90.954 81.926 
Leasing/Empréstimos Apropriar
ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.336.885 68.652.965 
Realizável a Longo Prazo  61.741.541  61.854.494 
Depósito Judicial 4.595 118.081 
Debêntures 2.566 2.566 
Empréstimos a Empresas Ligadas  61.615.652  61.545.318 
Leasing/Empréstimos a Apropriar  -  - 
Juros Parcelamentos 118.728 188.529 
Investimento  313  314 
Títulos Outras Empresas 1.189 1.189 
Provisão p/Perda s/Investimento  (876)  (875)
Imobilizado  6.595.032 6.798.157 
Imobilizado  12.721.854  12.457.093 
(-) Depreciação Acumulada  (6.126.822)  (5.658.936)
TOTAL DO ATIVO 72.731.296 72.751.316 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Reais - R$
PASSIVO 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 21.815.748 20.207.452 
Fornecedores 56.181 419.959 
Impostos a Pagar  2.415.262  1.421.518 
Obrigações Sociais  7.207.224  3.598.021 
Salários a Pagar 920.822 978.949 
Contas a Pagar 74.056 52.005 
Empréstimos/Leasing  -  - 
Provisão Férias/Encargos 631.233 683.857 
Receitas Antecipadas  10.510.970  13.053.143 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 41.348.112 44.340.229 
Exigível a Longo Prazo  41.348.112  44.340.229 
Empréstimos/Leasing  -  - 
Impostos Parcelados  35.697.211  38.765.674 
Contingências Tributária/Trabalhista  5.650.901  5.574.555 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.567.436 8.203.635 
Capital Social  8.558.300  8.558.300 
Reserva de Capital 32.406 32.406 
Lucros/(Prejuízos) Acumulados (136.543)  (1.519.824)
Resultado do Exercício  1.113.273  1.132.753 
TOTAL DO PASSIVO 72.731.296 72.751.316 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS EM 31 DEZEMBRO Reais - R$

2018 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  42.457.962  39.136.800 
Receita de Anuidades 42.457.962 39.136.800 
Impostos Incidentes (2.951.406) (2.907.610)
Descontos Concedidos (4.662.455) (3.320.464)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  34.844.101  32.908.726 
DESPESAS OPERACIONAIS (30.717.549)  (30.400.980)
Despesas de Pessoal (24.469.770) (24.499.947)
Despesas de Serviços Prestados (2.034.582) (1.722.330)
Despesas Administrativas (3.545.470) (3.506.854)
Despesas Tributárias  (199.840)  (230.131)
Depreciação e Amortização  (467.887)  (441.718)
RESULTADO FINANCEIRO (2.667.692) (1.228.393)
Receita Financeira  728.047  768.110 
Despesa Financeira (3.395.739) (1.996.503)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  - - 
Perdas com Incobráveis  - - 
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
OPERACIONAIS (29.368)  175.703 
Contingências Trabalhistas  (115.300)
Receitas de Serviços  85.932  72.292 
Recuperação de Despesas  - 103.411
RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.429.492  1.455.056 
Contribuição Social s/Lucro  (90.058)  (91.668)
Imposto Renda do Exercício  (226.161)  (230.635)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 1.113.273  1.132.753 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Reais - R$

Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucro Lucro/(Prejuízo) Acumulado Total 
SALDOS EM 31.12.2016  8.558.300  32.406  - (1.578.866) 7.011.840 
Resultado do Exercício de 2017 - - - 1.132.753 1.132.753 
Ajuste de Exercícios Anteriores - - -  59.042  59.042 
SALDOS EM 31.12.2017  8.558.300  32.406  -  (387.071) 8.203.635 
Resultado do Exercício de 2018 - -  - 1.113.273 1.113.273 
Ajuste de Exercícios Anteriores - - -  250.528  250.528 
Constituição de Reservas - - 976.730  (976.730)  - 
SALDOS EM 31.12.2018  8.558.300  32.406 976.730 - 9.567.436

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro ou Prejuízo do exercício 1.113.273  1.132.753 
Ajuste ao Lucro Líquido
Depreciação 467.887  441.718 
Ajustes de Exercícios Anteriores 250.528  59.042 
Resultado Ajustado 1.831.688  1.633.513 
Variações das Contas de Ativo e Passivo
 Operacional
(Aumento) Redução Ativos  175.134 (9.648.270)
Contas de Duplicatas a Receber 71.209 (314.332)
Despesas Pagas Antecipadas (9.028)  298.402 
Empréstimos a empresas ligadas (70.334) (9.380.647)
Outros Valores a Receber 183.287 (251.693)
Aumento (Redução) Passivos (1.383.821)  8.374.230 
Fornecedores  (363.778)  297.822 
Impostos, Contribuições e Obrigações Sociais  1.534.483  3.089.099 
Salários a Pagar (58.127)  48.433 
Contas a Pagar 22.051 (46.538)
Empréstimos - (1.049.400)
Provisão para Férias/Encargos (52.624)  38.467 
Receitas Antecipadas (2.542.173)  5.987.209 
Contingências 76.346  9.138 
Caixa Líquido proveniente das atividades
 operacionais  623.001 359.473 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Compra de Ativo Imobilizado  (264.759) (346.235)
Caixa Líquido usado nas atividades de
 investimento  (264.759) (346.235)
Geração de Caixa no Exercício  358.242 13.238 
Caixa e equivalente de caixa no início do período 544.523  531.285 
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 902.765  544.523 
Resultado da Disponibilidade no Exercício  358.242 13.238 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

2018 2017
1 - Receitas
1.1 -Vendas de Mercadorias, produtos e serviços  37.881.439  35.992.039 

 37.881.439  35.992.039 
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
2.1 -Energia, Serviços de Terceiros e outras

 despesas Operacionais  (5.695.352) (5.229.184)
3 - Retenções
3.1 -Depreciação, amortização e exaustão (467.887)  (441.718)
4 - Valor Adicionado Líquido produzido

 pela entidade  31.718.200  30.321.137 
5 - Valor Adicionado recebido em transferência 728.047 768.110 
5.1 -Receitas Financeiras 728.047 768.110 
6. Valor Adicionado a distribuir 32.446.247  31.089.247 
7 - Distribuição do Valor Adicionado
7.1 -Empregados 

Salários e encargos (férias e 13º salário)  19.335.507  19.330.338 
Honorários da Diretoria 886.939 870.957 

7.2 -Tributos
Federais (IRPJ/CSLL/IOF) 332.477 331.264 
INSS/ Patronal  4.247.324  4.298.641 
Pis/Cofins sobre as vendas  1.245.389  1.226.910 
Municipal (ISS/IPTU)  1.889.599  1.901.881 

7.3 -Financiadores
Juros  3.395.739  1.996.503 
Perdas com Incobráveis  - - 

7.4 -Lucros Retidos/prejuízo do exercício  1.113.273  1.132.753 
Total 32.446.247  31.089.247 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018
1. Atividades Operacionais: O Liceu Franco Brasileiro S.A, sociedade
empresária, de caráter educacional, tem por finalidade o ensino em geral,
da educação infantil ao ensino médio,  e se rege pelo Estatuto Social e pela
legislação aplicável. 2. Apresentaçao das Demonstrações Contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios
definidos pela Lei 6.404/76 - (Lei das Sociedades Anônimas), Princípios
Fundamentais de Contabilidade e de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07.
3. Principais Práticas Contábeis: 3.1 - Reconhecimento das Receitas e
Despesas: As receitas e despesas são registradas pelo regime contábil de
competência de exercício, e inclui os rendimentos, encargos e as variações 
monetárias a índices ou taxas oficiais incidentes sobre ativos e passivos 
circulante e a longo prazo. 3.2 - Direitos e Obrigações: Os direitos e 
obrigações são registrados pelo regime de competência. 3.3 - Quotas 
a Receber: São apresentadas pelos respectivos valores de realização, 
representando direitos a receber de mensalidades em atraso, do exercício 
2018 e 2017, que estão em negociação para recebimento, não tendo sido 

registrado provisão para perdas. 3.4 - Despesas Antecipadas: Refere-se 
a  registro de seguros de responsabilidade civil, incêndio, veículos, e juros 
sobre parcelamento (ISS e Lei 11941/2009), cuja apropriação está sendo 
registrada. 3.5 - Empréstimos a Empresas Ligadas:  Representam recursos 
transferidos para empresas do Grupo, coberto por Contratos de Mútuo, 
tendo sido registrados os encargos e rendimentos inerentes ao contrato. 3.6 
- Juros Parcelamentos: Refere-se a juros de parcelamento de ISS e Lei
11941/2009 que estão sendo apropriados. 3.7 -  Imobilizado: Registrado
pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de
1995, combinado com a depreciação calculada pelo método linear com base
nas taxas permitidas pela legislação em vigor, a serem revistas em razão da
vida econômica dos bens. 3.8 - Passivos Circulante e Exigível a Longo
Prazo: São demonstrados pelos valores originais acrescido de encargos.
3.9 - Imposto de Renda e Contribuiçao Social: O imposto de renda e
contribuição social são calculados com base nas alíquotas estabelecidas
pela legislação vigente. 4.  Debêntures: Referem-se ao saldo de debêntures
adquiridas, em 31/03/98, de emissão de CEL Participações S/A - CELPAR.

5 - Imobilizado: Demonstrado pelo custo corrigido, assim composto:
Taxa Anual Depreciação Valor Líquido em 31/12/2018 Valor Líquido em 31/12/2017

Discriminação Depreciação - % Valor (R$) Acumulada (R$) (R$) (R$)
Terreno 5.337.698 0 5.337.698 5.337.698
Imóveis 4 1.566.678 -1.511.355 55.323 117.990
Móveis e Utensílios 10 717.778 -451.369 266.408 203.518
Equipamentos 10 716.304 -379.205 337.099 352.195
Equipamentos Processamento Dados 20 2.675.793 -2.353.146 322.647 346.812
Filmes Didáticos 10 1.331 -106 1.225 1.225
Parque Infantil 10 12.578 -12.578 -126 285
Instalações e Benfeitorias 10 1.693.693 -1.418.937 274.756 438.436
Total 12.721.853 -6.126.822 6.595.031 6.798.159

6 - Impostos e Contribuições Parcelados: Corresponde a Parcelamento de 
Tributos junto a SRF e PGFN  de acordo com a Lei 11941/2009, PRT e PERT.
7 - Ajustes de Exercícios Anteriores

2018 2017
Ajustes de Exercícios Anteriores 250.528 59.042
Registrado como Ajustes de Exercícios Anteriores composto de 
despesas e receitas de exercícios passados registrados nesse exercício. 
8 - Contingências: Embora haja ações cíveis em curso, não foram 

reconhecidos os valores envolvidos face a sua não valoração pelos 
advogados. O saldo no valor de R$5.650.901 corresponde a contingências 
tributárias e trabalhistas, objeto de contestação, conforme valoração pelos 
advogados. 9 - Patrimônio Líquido: O capital, totalmente integralizado, é 
de R$8.558.300 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil e trezentos 
reais), dividido em 7.015.000 (sete milhões e quinze mil) ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. Rio de Janeiro, 31 de dezembro 2018. 
LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A.

Guilherme Novaes - Diretor Superintendente - CPF 351.121.237-53. Ana Paula Soares de Azevedo - Contadora - CRC-RJ 081165/O-6 - CPF 013.889.417-59
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS
Aos Senhores Administradores e Acionistas da Liceu Franco Brasileiro S/A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Liceu Franco 
Brasileiro S/A., 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 nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do Liceu Franco Brasileiro S/A., em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações 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. Ênfase: 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8, não foram reconhecidas 
contingências de ações cíveis face a não mensuração dos valores envolvidos. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas e outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. - Informações Suplementares – DVA. Examinamos 

também a demonstração do valor adicionado referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, apresentado de forma voluntária pela empresa. - 
Auditoria dos valores referentes ao exercício anterior. Os valores constantes 
das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
apresentados para fins de comparação foram auditadas por nós, tendo sido 
emitido relatório sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, em 25 de abril 
de 2018. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração adequada das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções 
relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorções relevantes, independente 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 auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes e existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional  ao 
longo da auditoria. Além disso: * Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorções relevantes 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 distorções 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 
ás circunstâncias, mas não o objetivo e expressarmos opinião sobre eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional  e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar  dúvida  significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional  da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem adequadas. 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 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 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 que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de 
Janeiro, 05 de abril de 2019. Audiva Auditores Independentes - CRC - RJ 896 - 
CNPJ 27.281.229/001-06. Victorino M. Ferreira - Contador CRC - RJ 11.445-6.

Euro Colchões dá descontos em abril
Completando 14 anos de mercado, a Euro Colchões vai come-

morar a data nas 51 lojas da rede. A promoção acontece durante o 
mês de abril, com descontos de até 30% em produtos com as mais 
modernas tecnologias para noites bem dormidas.  Dentre os desta-
ques está o colchão de casal de molas ensacadas Genova, que pas-
sou de R$ 1.532 para R$ 1099.

Referência nacional na criação de soluções de bem-estar, con-
forto e saúde, a marca está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais e Espírito Santo. Desde a sua fundação, a marca 
tem como foco principal o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias para colchões e benefícios que contribuem para a melhora 
da qualidade do sono.

“Todos esses anos de sucesso só foram possíveis devido à 
confiança de nossos clientes, que fazem parte da nossa história 
desde a primeira loja da marca. Que venham muitos e muitos 
anos de parceria com nossos consumidores”, afirma Mauricio 

Aballo, presidente da Euro Colchões.
Para 2019, a expectativa da marca é acelerar o plano de 

expansão com a abertura de mais 9 lojas na região sudeste. 
Ainda, a empresa vai aumentar em 1.500 m² a área constru-
tiva de sua fábrica em Três Rios (RJ), que possui tecnologia 
de ponta para comportar a produção em massa de todos os 
produtos. A estimativa para o ano é de que as vendas cresçam 
25% em relação a 2018.

Shoppings com horário especial
Nos próximos feriados, os shopping centers do Rio funcionarão 

em horário especial. Haverá mudança no funcionamento nos feriad-
os da Sexta-feira Santa (19), Tiradentes (21) e São Jorge (23). Shop-
ping Grande Rio: Nos dias 19, 21 e 23 de abril, o Shopping Grande 
Rio funcionará: lojas e quiosques operam das 13h às 21h, e a Praça 
de Alimentação e Lazer, das 12h às 22h. O Shopping Grande Rio 

fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti.
Shopping Jardim Guadalupe: Nos dias 19, 21 e 23 de abril, o 

Shopping Jardim Guadalupe funcionará nos seguintes horários: lo-
jas e quiosques operam das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação e 
Lazer, das 12h às 22h. O Shopping Jardim Guadalupe fica na Av. 
Brasil, 22.155 - Guadalupe.

Partage Shopping São Gonçalo: No dia 19 de abril, Sexta-
Feira da Paixão, as lojas e quiosques funcionam das 15h às 21h, 
a Praça de Alimentação e Lazer das 11h às 21h, os bares e res-
taurantes do Jardim operam das 11h às 23h e o cinema funciona 
de acordo com a programação. No dia 21, domingo de Páscoa 
(feriado de Tiradentes), as lojas e quiosques funcionam das 13h 
às 21h, a Praça de Alimentação e Lazer das 11h às 21h, os bares 
e restaurantes do Jardim funcionam das 11h às 23h. No dia 23 de 
abril, feriado estadual de São Jorge, as lojas e quiosques funcio-
nam das 15h às 21h. O Partage Shopping São Gonçalo fica na 
Av. Presidente Kennedy, 425, São Gonçalo.
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