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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018
Senhores Acionistas,
Cumprindo os preceitos legais e disposições de seu estatuto social, apresentamos as Demonstrações Con-
tábeis da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (TMC), relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do parecer da KPMG 
Auditores Independentes.
A TMC é uma empresa subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com participação societária 
de 100% das ações da companhia. Seu objeto social é a comercialização de energia elétrica, compreendendo 
a compra, intermediação, importação, exportação e venda de energia elétrica a outros comercializadores, ou 
a consumidores que tenham livre escolha de fornecedor.
A TMC, anteriormente designada El Paso Rio Grande, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, foi constituída em novembro de 1997, tendo por objeto a comercialização de energia elétrica, com-
preendendo a compra, intermediação, importação, exportação e comercialização de energia elétrica a outros 
comercializadores, ou a consumidores que tenham livre escolha de fornecedor, podendo ainda participar de 
outras sociedades, ou ainda participar de consórcios.
Em 25 de abril de 2006, a El Paso Energy Cayger III Company localizada nas Ilhas Cayman e a El Paso Ener-
gia do Brasil Ltda., com sede no Estado do Rio de Janeiro, antigas proprietárias da Empresa, transferiram a 
totalidade de suas quotas para a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Em 7 de dezembro de 2010, os sócios 
quotistas autorizaram a abertura de uma filial na cidade de São Paulo. 
Em 29 de junho de 2018 foi aprovada em Reunião de Sócios Quotistas a transformação da TMC em sociedade 
anônima, em atendimento a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Decreto nº 8.945 de 27 de dezembro 
de 2016, que determina a obrigatoriedade de adoção do tipo societário de sociedade anônima para empresas 
estatais.
Desempenho Econômico:
A fonte de receita operacional da TMC decorre das operações de compra e venda de energia elétrica dentro do 
ambiente regulado ou livre do Sistema Interligado Nacional, cujo órgão responsável pela liquidação financeira 
é a CCEE.
Os baixos níveis dos reservatórios hídricos no exercício de 2015 e a instabilidade regulatória no setor entre os 
exercícios de 2016 e 2017 resultaram numa conjuntura de volatilidade de preços com consequente aumento 
de risco, aspectos que levaram a TMC a não celebrar contratos entre 2015 e 2017.
O mercado de energia em 2018 se caracterizou por (i) uma elevada volatilidade dos preços no curto prazo, 
influenciada por mudanças regulatórias e questões climáticas, (ii) aumento do número de empresas comer-
cializadoras de energia e (iii) ampliação do mercado livre prioritariamente entre empresas consumidoras de 
pequeno porte. Essas mudanças geram oportunidades e riscos na atuação nesse mercado. Atualmente a ad-
ministração da TMC vem monitorando o mercado com o objetivo de avaliar novas oportunidades de operações 
de compra e venda de energia que sejam atrativas para a companhia.
A empresa comercializou em 2018 dois contratos de compra e dois contratos de venda de energia elétrica que 
surgiram como oportunidades pontuais e foram prospectados no terceiro e quarto trimestres do ano. Essas 
operações resultaram num Lucro Líquido de R$ 1.943 mil, sendo 24.183% superior ao obtido em 2017 (incre-
mento de R$ 1.935 mil), quando a empresa se encontrava não operacional, tendo como única fonte de receita 
suas receitas de juros sobre aplicações financeiras.
Redução das despesas administrativas (R$ 444 mil), decorrente da revisão do contrato de compartilhamento 
de custos e despesas (R$ 268 mil), além do menor gasto com serviços de terceiros (R$ 195 mil), reflexo da 

menor despesa com publicações e de serviços de auditoria.
O EBITDA da empresa foi de R$ 2.348 mil, resultado das operações com margem positiva da comercialização 
de energia e da redução das despesas operacionais, revertendo o prejuízo operacional de R$ 2.752 mil.
Comercialização
A empresa negociou dois contratos de compra e venda de energia elétrica para o terceiro e quarto trimestres 
de 2018 que surgiram como oportunidades de curto prazo e se encerraram em dezembro do mesmo ano. Isso 
representou uma receita operacional líquida de cerca de R$ 26 milhões.
Maior lucro bruto (R$ 4.473 mil), em função da celebração de contratos de compra e venda de energia de 
curto prazo, a partir de julho de 2018 com Preço Médio de Realização - PMR de R$ 401,99 e Custo Médio de 
Aquisição - CMA de R$ 333,06;
Resultado Financeiro Líquido:
A TMC apresentou um menor resultado financeiro líquido (R$ 2.037 mil), em face, principalmente, da redução 
da taxa de juros com aplicações financeiras (2018: 6,42%; 2017: 9,92%) e pelo reflexo do menor volume de 
recursos aplicados no FIDC, compensada pela menor atualização monetária de dividendos (R$ 528 mil).
Imposto de Renda e Contribuição Social:
Aumento dos tributos sobre o resultado (R$ 1.200 mil), reflexo do maior lucro tributável.
No exercício de 2018, após criteriosa análise, a Empresa optou pelo regime de tributação do imposto de renda 
e da contribuição social com base na opção pelo Lucro Real, pois a mesma se mostrou mais vantajosa devido 
a reduzida margem de lucro na compra e venda de energia elétrica. 
Alteração do Contrato Social:
Em 05 de junho de 2018, através de Reunião de Sócios Cotistas, foi aprovado a 23ª Alteração do Contrato 
Social da TMC para refletir a saída da Logigás da sociedade, em razão da celebração do Contrato de Compra 
e Venda de Quotas da TMC, entre a Petrobras Logística de Gás S.A - Logigás e a Petróleo Brasileiro S.A - 
Petrobras no dia 09/05/2018, por meio da qual a segunda adquiriu uma quota da TMC detida pela primeira.
Alteração Societária para Sociedade Anônima e Aprovação do Novo Estatuto Social:
Em 29 de junho de 2018, através de Reunião de Sócios Cotistas, foi aprovada a transformação societária da 
Termomacaé Comercializadora de Energia Ltda. para sociedade por ações na forma de sociedade anônima 
de capital fechado, passando a ser denominada Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. e também foi 
aprovado o novo Estatuto Social da Companhia. 
Compromissos e Agradecimentos:
A TMC assume o compromisso com a confiabilidade em suas operações de compra e venda de energia 
elétrica realizadas no ambiente de comercialização da CCEE, obedecendo aos preceitos legais e às regras e 
procedimentos de comercialização de energia, com excelência comercial e de gestão, pautada na responsa-
bilidade social e ambiental de suas ações.
Registramos nosso reconhecimento e os mais sinceros agradecimentos aos nossos parceiros, instituições, 
conselheiros fiscais e acionistas.

Rio de Janeiro, 12/03/2019.

Paulo Tarso Fournier de Araújo
Diretor Presidente

Marcelo de Andrade
Diretor
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Ativo Nota 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Contas a receber, líquidas 6.1 3.817 125
Contas a receber - FIDC 6.2 11.943 11.917
Imposto de renda e contribuição social 9.1 267 1.467

Impostos e contribuições 9.1 1.526 -
 17.554 13.510
 
Não Circulante

Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 16.1 126 -

Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.2 - 108
 126 108
 
 17.680 13.618
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota 2018 2017
Circulante    

Fornecedores 7 2.472 421
Imposto de renda e contribuição social 9.1 17 -
Impostos e contribuições 9.1 2 3
Dividendos propostos 10.3 486 2

  2.977 426
Não Circulante    

Provisão para processos judiciais 16.2 2.783 2.723
  2.783 2.723
  5.760 3.149
Patrimônio líquido 10   

Capital social realizado  8.719 8.719
Reservas de lucros  3.201 1.750

  11.920 10.469
  17.680 13.618

 Nota 2018 2017
Receita de venda de energia 11 26.089 -
Custo de energia vendida 12 (21.616) -
Lucro bruto  4.473 -
    
Receitas (despesas)    
Vendas 12 - (26)
Gerais e administrativas 12 (2.024) (2.468)
Tributárias 12 (40) (160)
Outras despesas líquidas 13 (61) (98)
  (2.125) (2.752)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos  2.348 (2.752)
    
Resultado financeiro líquido 14 794 2.831
 Receitas financeiras  699 3.324
 Despesas financeiras  (1) (17)
 Variações monetárias, líquidas  96 (476)
    
Lucro antes dos impostos  3.142 79
    
Imposto de renda e contribuição social 9.3 (1.199) (71)
    
Lucro do exercício  1.943 8
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 10.4 0,22 -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Reservas de lucros

 

Capital 
subscrito 

e integrali-
zado Legal

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros 
acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2017 8.719 1.744 4.399 - 14.862
 8.719 - - 6.143 14.862
 
 
Dividendos adicionais aprovados   (4.399)  (4.399)
Lucro líquido do exercício    8 8
Destinação:     -

Dividendos mínimos obrigatórios    (2) (2)
Dividendos adicionais propostos   6 (6) -

 
 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.719 1.744 6 - 10.469
 8.719 - - 1.750 10.469
 
 
Dividendos adicionais aprovados   (6)  (6)
Lucro líquido do exercício    1.943 1.943
Destinação:     -

Dividendos mínimos obrigatórios    (486) (486)
Dividendos adicionais propostos   1.457 (1.457) -

 
 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.719 1.744 1.457 - 11.920
 8.719 - - 3.201 11.920

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2018 2017
Lucro do exercício 1.943 8
Resultado abrangente do exercício - -
 - -
Resultado abrangente total do exercício 1.943 8
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro do exercício 1.943 8

   
Ajustes para:   

Provisão para processos judiciais 60 98
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros (698) (3.323)
Variações monetárias e encargos financeiros - 529
Perdas em créditos esperadas - 26
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 108 1

Redução (aumento) de ativos   
Contas a receber (3.693) -
Impostos e contribuições (306) -
Depósitos judiciais (126) -

Aumento (redução) de passivos   
Fornecedores 2.052 (274)
Impostos e contribuições - (788)
Imposto de renda e contribuição social pagos (4) (99)
Recursos líquidos utilizados nas atividades operacionais (664) (3.822)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Resgate de recebíveis de ativos financeiros 672 90.569

Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos 672 90.569
Fluxo de caixa das atividades de financiamento   

Restituição de Capital - (75.000)
Dividendos pagos a acionistas (8) (11.750)

Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento (8) (86.750)
Redução de caixa e equivalentes de caixa do exercício - (3)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 4
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 1
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2018 2017
Venda de energia e outras receitas 28.749 -
Perdas em crédito esperadas - (26)
Insumos adquiridos de terceiros   
Produtos para revenda (21.616) -
Serviços de terceiros e outros (2.085) (2.566)
Créditos fiscais sobre produtos para revenda (1.939) -
 (25.640) (2.566)
   
Valor adicionado líquido gerado (consumido) pela empresa 3.109 (2.592)
   
Valor adicionado recebido em transferência   
Receitas financeiras - inclui variações monetárias 795 3.376
   
Valor adicionado a distribuir 3.904 784
   
Distribuição do valor adicionado   
Tributos   
Federais 1.959 227
Estaduais 3 3
 1.962 230
   
Instituições financeiras e fornecedores   
Juros e variações monetárias (1) 546
   
Quotistas   
Dividendos 486 2
Lucros retidos 1.457 6
 1.943 8
Valor adicionado distribuído 3.904 784
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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rem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente.

 Imposto de renda e contribuição social correntes
 O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável apu-

rado conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado.

 O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contri-
buinte, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quan-
do há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

 Imposto de renda e contribuição social diferidos
 O imposto de renda e a contribuição social diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças 

temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensu-
rados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou 
liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou subs-
tantivamente promulgadas ao final do período que está sendo reportado.

 O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para 
prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tri-
butável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal 
diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação 
de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo 
fiscal).

 O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito 
legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes 
e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro 
lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis 
diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou rea-
lizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro no qual se espera que 
valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.

3.4. Capital social e remuneração aos acionistas
 O capital social está representado por ações ordinárias.

 Quando proposta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/
ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da compa-
nhia.

 O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado do exercício.

3.5. Reconhecimento de receita de contrato com clientes
 Os contratos com clientes da companhia envolvem a venda de energia elétrica.

 A companhia identifica os contratos com clientes que serão objeto de reconhecimento de receitas e 
avalia em cada um deles quais são as promessas que podem ser consideradas como obrigações de 
performance. Obrigações de performance são cada promessa de transferir ao cliente:

 • bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou

 • série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo 
padrão de transferência para o cliente.

 A companhia reconhece receitas quando ou à medida que seja satisfeita à obrigação de desempenho 
ao transferir o controle do bem prometido ao cliente. O bem é considerado transferido quando ou à 
medida que o cliente obtém controle do mesmo.

 A companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das 
transferências dos bens prometidos ao cliente.

4. Estimativas e julgamentos relevantes
 A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para de-

terminadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas 
e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 
relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos 
valores estimados.

 A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem 
elevado nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a 
situação financeira e os resultados da companhia.

4.1. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
 A companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cí-

veis, fiscais, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de 
estimativas para reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em parece-
res avaliações técnicas de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.

 Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses 
semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados 
pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e 
doutrina sobre o tema.

 Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, al-
terações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de 
recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.

 Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 16.

4.2. Tributos diferidos sobre o lucro
 A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos 

nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existên-
cia de lucros tributáveis futuros.

 A movimentação do imposto de renda e contribuição diferidos estão apresentados na nota explicativa 
9.2.

4.3.	 Perdas	de	crédito	esperadas
 A provisão de perdas de crédito esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco 

de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de 
recuperação, entre outras. A companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos inputs 
para cálculo da perdas de crédito esperadas.

 As movimentações das perdas em créditos esperadas estão demonstradas na nota 6.4.

5. Novas normas e interpretações
 As principais normas emitidas pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção 

antecipada pela companhia até 31 de dezembro de 2018 são as seguintes:

5.1. International Accounting Standards Board (IASB)
5.1.1. IFRS 16 - Leases / CPC 06 (R2) - “Arrendamento Mercantil”
 Em 13 de janeiro de 2016, o IASB emitiu o IFRS 16 - Leases (IFRS 16), que passou a vigorar a partir 

de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, em substituição aos seguintes pronuncia-
mentos e intepretações: IAS 17 - Leases; IFRIC 4 - Determining whether an Arrangement contains a 
Lease; SIC-15 - Operating Leases - Incentives; e SIC-27 - Evaluating the Substance of Transactions 
Involving the Legal Form of a Lease. O IFRS 16 contém princípios para a identificação, o reconheci-
mento, a mensuração, a apresentação e a divulgação de arrendamentos mercantis, tanto por parte de 
arrendatários como de arrendadores.

 Práticas contábeis
 Dentre as mudanças para arrendatários, o IFRS 16 eliminou a classificação entre arrendamentos mer-

cantis financeiros e operacionais, passando a existir um único modelo no qual todos os arrendamentos 
mercantis resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados 
e um passivo de arrendamento.

 Com a adoção do IFRS 16, a companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriun-
das de contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demons-
tração de resultado: (i) os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a 
despesa financeira e a variação cambial apuradas com base nos passivos financeiros dos contratos 
de arrendamento mercantil.

 A despesa financeira poderá ser objeto de capitalização, conforme previsto no IAS 23 - Borrowing 
Costs. As variações cambiais oriundas do saldo de passivos de arrendamento denominados em dó-
lares norte-americanos e que sejam objeto de designação em função das relações de hedge entre 
as variações cambiais de “exportações futuras altamente prováveis” (item protegido) e as variações 
cambiais de proporções de certas obrigações nessa moeda, serão diferidas no patrimônio líquido.

 A companhia adotará a isenção no reconhecimento de arrendamentos de curto prazo, sendo os paga-
mentos de arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como despesa do exercício ao 
longo do prazo do contrato.

 • Aplicará o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento 
mercantil;

 • O passivo de arrendamento será mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos 

remanescentes, líquidos de impostos recuperáveis, quando aplicável, descontado utilizando a taxa 
incremental sobre empréstimo da companhia na data da aplicação inicial;

 • O ativo de direito de uso será reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado 
por qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamento, 
reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. Não serão con-
siderados os custos diretos iniciais da mensuração do direito de uso na data da aplicação inicial.

 Estimativas e julgamentos relevantes
 Considerando que a companhia adotará o método de abordagem de efeito cumulativo, os passivos de 

arrendamento serão mesurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, 
descontado, utilizando taxas incrementais na data de adoção inicial.

 Apresentação
 Os ativos de direito de uso serão apresentados no Imobilizado, representando principalmente arren-

damentos de edificações. Os passivos de arrendamento serão apresentados em conjunto com os 
financiamentos.

 Nesse sentido, espera-se que as mudanças trazidas pelo IFRS 16 quanto ao reconhecimento, mensu-
ração e apresentação de arrendamentos mercantis ocasionarão, em sua adoção inicial, aumentos de 
R$ 334 mil nos saldos de Imobilizados e Obrigações com arrendamentos financeiros, em virtude da 
mensuração dos ativos de direito de uso ser equivalente ao passivo de arrendamento, tais mudanças 
não impactarão o Patrimônio líquido da companhia em 1º de janeiro de 2019.

 Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que atualmente são apre-
sentados atualmente como fluxos de caixa das atividades operacionais, serão apresentados como 
fluxos de caixa de financiamento, representando os pagamentos de principal e juros. Contudo, essa 
alteração não irá gerar impactos na posição líquida do Fluxo de Caixa da Companhia.

5.1.2. IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments / ICPC 22 - Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro

 A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica IFRIC Interpretation 23 - Un-
certainty over Income Tax Treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB.

 O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 quando 
há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro.

 Quando há incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, esta Interpretação trata:

 • Se a entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente;

 • As premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos fiscais por autoridades 
fiscais;

 • Como a entidade deve determinar lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não 
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais; e

 • Como a entidade deve considerar mudanças em fatos e circunstâncias.

 Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23, a companhia aplicará os requerimentos 
retrospectivamente, com o efeito cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como 
ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados. A companhia não identificou impactos materiais na 
aplicação do IFRIC 23.

5.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
 O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal como emitidas pelo 

IASB. A seguir são apresentados os principais pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC 
que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela companhia até 31 de 
dezembro de 2018, bem como os IFRS equivalentes:

Pronunciamento ou Interpretação CPC IFRS equivalente Data de vigência
ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento 
 de Tributos sobre o Lucro

IFRIC 23 -Uncertainty 
 over Income Tax Treatments 1º janeiro de 2019

CPC 06 (R2) - Operações de 
 Arrendamento Mercantil IFRS 16 - Leases 1º janeiro de 2019

 As disposições transitórias e os efeitos esperados de adoção inicial referente a cada pronunciamento 
ou intepretação do CPC listado acima são os mesmos que foram apresentados para o respectivo IFRS 
no item 5.1.

6. Contas a receber
6.1. Contas a receber, líquidas

 2018 2017
Venda de energia elétrica 33 26
Liquidação Financeira - CCEE (a) 124 -
Partes relacionadas (nota explicativa 8) 3.687 125
 3.844 151
Perdas em créditos esperadas - PCE (b) (27) (26)
 3.817 125

 a) Refere-se aos recebíveis de liquidação financeira no âmbito da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica - CCEE.

 b) Refere-se à perda de créditos esperada relacionada às liminares e agentes desligados por des-
cumprimento de obrigações, dentre elas a inadimplência na liquidação financeira do mercado de curto 
prazo no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

 As contas a receber que eram classificadas de acordo com o IAS 39/CPC 38 na categoria recebíveis, 
após a adoção do IFRS 9/CPC 48, encontram-se classificados na categoria custo amortizado.

6.2.	 Recebíveis	de	ativos	financeiros
 Em 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 11.943 (R$ 11.917 em 2017), representa os recursos 

aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 
(FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios perfor-
mados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do 
Sistema Petrobras.

 A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro des-
se fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor 
justo por meio do resultado.

 A exposição da companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explica-
tiva 15.4.

6.3. Contas a receber vencidas - Terceiros
 2018 2017
Acima de 12 meses 27 26
 27 26

6.4.	 Perdas	em	créditos	esperadas
 2018 2017
Saldo inicial 26 -
Adições 1 26
Saldo final 27 26

7. Fornecedores
 2018 2017
Terceiros no país 2.390 74
Partes relacionadas (nota explicativa 8) 82 347
 2.472 421

 Em 31 de dezembro de 2018, representam principalmente os contratos de compra de energia para 
honrar o lastro de venda de energia elétrica.

8. Partes relacionadas
8.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema
 A Companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, que visa 

estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações 
com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

 Esta política orienta as empresas do Sistema Petrobras e sua força de trabalho na celebração de Tran-
sações com Partes Relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas 
operações, de forma a assegurar os interesses da companhia, alinhada à transparência nos processos 
e às melhores práticas de Governança Corporativa, com base nas seguintes regras e princípios:

 • Priorização dos interesses da companhia independente da contraparte no negócio;

 • Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interes-
ses da companhia;

 • Condução de transações sem conflito de interesses e em observância às condições de mercado, es-
pecialmente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento 
compensatório adequado; e

 • Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente.
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 A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da Administração 
da Companhia.

 Petrobras
Araucária 

Nitrogenados 2018 2017
Ativo     
Circulante     
Contas a receber, principalmente por venda de energia - 3.687 3.687 125
 - 3.687 3.687 125
Passivo     
Circulante     
Fornecedores, principalmente por 
 compartilhamento de gastos 82 - 82 347
Dividendos propostos 486 - 486 2
 568 - 568 349
     
Resultado     
Receita de venda de energia 3.266 24.886 28.152 -
Custo de energia vendida (2.559) - (2.559) -
Compartilhamento de gastos com a Petrobras (1.793) - (1.793) (2.061)
Aluguéis e taxas de imóveis (83) - (83) (60)
Variações monetárias líquidas - - - (529)
 (1.169) 24.886 23.717 (2.650)

 A companhia possui contrato de aluguel de imóvel com sua controladora com prazo de 13 anos, cujos 
pagamentos mínimos de arrendamento mercantil operacional totalizam R$ 451 mil. Este contrato tem 
como base normativa o IFRS 16 a partir de janeiro de 2019 conforme nota explicativa 5.1.1.

8.2. Remuneração da administração da companhia

 Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem ver-
bas remuneratórias da TMC.

9. Tributos
9.1. Tributos correntes

Imposto de renda e contribuição social Ativo Circulante Passivo Circulante
 2018 2017 2018 2017
Imposto de Renda 267 1.241 - -
Contribuição Social - 226 17 -
 267 1.467 17 -
     
 Ativo Circulante Passivo Circulante
Demais impostos e contribuições 2018 2017 2018 2017
ICMS 125 - - -
PIS/COFINS 1.401 - - 3
Outros impostos - - 2 -
 1.526 - 2 3

9.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos

 Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:

 a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está 
apresentada a seguir:

 
Provisão 

temporária de gastos Total
Em 1 de janeiro de 2017 109 109
Reconhecido no resultado do exercício (1) (1)
Em 31 de dezembro de 2017 108 108
Reconhecido no resultado do exercício (108) (108)
Em 31 de dezembro de 2018 - -

9.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

 2018 2017
Lucro antes dos impostos 3.142 79
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)   

(1.068) (27)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:   

Exclusões/(adições) permanentes, líquidas (28) (25)
Exclusões/(adições) temporárias, líquidas (19) -
Baixa Ir diferido constituído em exercícios anteriores (108) -
Outros 24 (19)

Imposto de renda e contribuição social (1.199) (71)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (108) (1)
Imposto de renda e contribuição social correntes (1.091) (70)
 (1.199) (71)
   
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 38% 90%

10. Patrimônio líquido
10.1. Capital social realizado

 Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 8.719 está 
representado por 8.718.825 ações, com valor nominal de R$ 1,00.

10.2. Reservas de lucros

 a) Reserva Legal

 Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações.

 Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da reserva legal representa 20% do capital social, que é o seu 
limite legal.

10.3. Dividendos

 Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% 
do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se 
dividir o capital da companhia.

 A proposta de dividendos relativo ao exercício de 2018, encaminhada pela administração da compa-
nhia à aprovação do acionista em 2018, no montante de R$ 1.943, atende aos direitos garantidos ao 
acionista.

 Os dividendos propostos em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 1.943 serão pagos na data 
a ser fixada em Reunião de com o Acionista.

 2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.943 8
Apropriação:   

Reserva legal (Nota explicativa 10.2.a) - -
Lucro básico para determinação do dividendo 1.943 8
Dividendos propostos, equivalentes a 25% do lucro básico   

Dividendos mínimos obrigatórios 486 2
Dividendo adicional proposto 1.457 6
Total de dividendos propostos 1.943 8

10.4. Resultado por ação

 2018 2017
Lucro líquido atribuível ao acionista 1.943 8
Quantidade de ações 8.718.825 8.718.825
Lucro líquido básico e diluído por ação (R$ por ação) 0,22 -

11.	 Receita	de	venda	de	energia	elétrica
 2018 2017
Venda de energia elétrica ACL - (i) 28.152 -
Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE (ii) 597 -
Encargos sobre as vendas (2.6560) -
Receita de venda de energia 26.089 -
   
(i) Receita de venda de energia com contratos bilaterais no Ambiente de Contratação Livre.
(ii) Receita de liquidação financeira na Câmara de Liquidação de Energia Elétrica.

12. Custos e Despesas por natureza
 2018 2017
Energia elétrica para revenda (i) (21.616) -
Compartilhamento de gastos com a Petrobras (ii) (1.793) (2.061)
Contribuições de agente à CCEE (85) (1)
Serviços contratados, fretes, aluguéis e encargos gerais (iii) (120) (406)
Honorários Conselho Fiscal (26) -
Perda em créditos esperadas - (26)
Tributárias (iv) (40) (160)
Provisão para perdas com processos judiciais (60) (98)
Outras (1) -
 (23.741) (2.752)
Na Demonstração do Resultado   
Custo de energia vendida (21.616) -
Vendas - (26)
Gerais e administrativas (2.024) (2.468)
Tributárias (40) (160)
Outras receitas (despesas), líquidas (61) (98)
 (23.741) (2.752)

 (i) Representa os contratos de compra de energia elétrica, em função do retorno das operações co-
merciais da companhia;

 (ii) Valor referente a compartilhamento de custos com a Petrobras, cuja variação justifica-se pela redu-
ção do valor mensal;

 (iii) Inclui diversos serviços com terceiros e a variação decorre da diminuição de gastos com publica-
ções em virtude de mudanças na legislação;

 (iv) Despesas, principalmente, com PIS e COFINS sobre receitas financeiras, e sua redução decorre 
do volume menor de aplicações financeiras.

13. Outras despesas líquidas
 2018 2017
Provisão para perdas com processos judiciais e administrativos (60) (98)
Outros (1) -
 (61) (98)

14.	 Resultado	financeiro	líquido
 2018 2017
Resultado com recebíveis de ativo financeiro 698 3.324
Atualização monetária sobre dividendos - (529)
Atualização monetária sobre impostos 83 53
Outras receitas (despesas) financeiras 13 (17)
Resultado financeiro líquido 794 2.831
Receitas 699 3.324
Despesas (1) (17)
Variações monetárias, líquidas 96 (476)
 794 2.831

 Resultado financeiro líquido inferior ao período anterior em função da redução da receita com aplica-
ção financeira, reflexo do menor volume de recursos aplicados, decorrente de restituição de capital a 
acionista ocorrida no 1º trimestre de 2017.

15.	 Informações	complementares	à	demonstração	do	fluxo	de	caixa
 2018 2017
Valores pagos e recebidos durante o exercício   
 Imposto de renda retido na fonte de terceiros 4 99
 4 99

16. Processos judiciais e contingenciais
16.1. Depósitos judiciais
 Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

 2018 2017
Ativo não circulante   
Fiscais 126 -
 126 -

 O valor referente a depósitos judiciais no montante de R$ 126 mil refere-se à decisão desfavorável a 
processo de compensação de tributos não homologada.

16.2. Processos judiciais provisionados
 A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis 

e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. Em 31 de dezembro de 2018, a principal 
ação refere-se a processo de natureza fiscal, relacionado à não homologação de compensações de 
tributos federais, no montante de R$ 2.783 mil (R$2.723 em 31 de dezembro de 2017).

 Os valores provisionados são os seguintes:

Passivo não circulante 2018 2017
Processos Fiscais 2.783 2.723
 2.783 2.723
   
Saldo inicial 2.723 2.625
Atualização monetária e juros 60 98
Saldo final 2.783 2.723

 Na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a com-
panhia considerou todas as informações disponíveis relativas aos processos em que é parte envolvida 
para realizar as estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos.

16.3. Processos judiciais não provisionados
 Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável 

ou para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da saída 
de recursos, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de 
saída.

 Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2018 para os 
quais a probabilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a seguir:

Ativo não circulante 2018 2017
Fiscais 2.091 1.915
 2.091 1.915

 A movimentação de processos judiciais não provisionados no exercício de 2018 refere-se a juros e 
atualização monetária.

 O quadro a seguir detalha as principais causas de natureza fiscal, cujas expectativas de perdas estão 
classificadas como possível:

 Descrição do processo de natureza fiscal Estimativa
1)Autor: Receita Federal do Brasil  

 
1) Processos administrativos - Tributário - Diferença de Compensação de 
IRPJ ano 2006, que fora homologado parcialmente.  

 
Situação atual: Processo na Delegacia de Julgamento de Ribeirão 
Preto/SP 1.967

 
2) Processos administrativos- Tributário - Diferença na Compensação de 
Créditos de IRPJ.  

 
Situação atual: Processo no Serviço de Controle e julgamento de 
Ribeirão Preto /SP 124

 Total de processos de natureza fiscal 2.091

17.	 Instrumentos	financeiros	e	gerenciamento	de	riscos
17.1.	 Instrumentos	financeiros
 A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos 

é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e 
rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contra-
tadas versus condições vigentes no mercado.

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a companhia não efetuou aplicações 
de caráter especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela 
administração da Companhia.

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não foram identificados derivativos em-
butidos.

 Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras 
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da companhia em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e estão demonstradas abaixo:
 2018 2017
Ativo   
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Contas a receber, líquidas 3.817 12.042
Depósitos judiciais 126 -
 3.944 12.043
Passivo   
Circulante   

Fornecedores 2.472 421
 2.472 421

 Os instrumentos financeiros, ativos e passivos, não derivativos, são classificados na categoria “Custo 
amortizado” (exceto Contas a receber FIDC, classificado na categoria de “valor justo por meio do 
resultado”), com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, os quais não possuem a carac-
terística de negociação em mercados organizados.

17.2.	 Mensuração	dos	instrumentos	financeiros
 Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos 

destes instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis.

17.3. Gerenciamento dos riscos
 A gestão da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. é realizada por seus diretores, com base 

na política corporativa para gerenciamento de riscos da sua controladora Petrobras. Esta política visa 
contribuir para um balanço adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível 
de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do 
contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, finan-
ceiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.

 As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

17.3.1. Risco de taxa de juros
 Decorre da possibilidade da companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 

de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, 
a companhia segue as orientações corporativas para as empresas do sistema Petrobras.

17.4.	 Risco	de	crédito
 A companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administra-

ção de seu caixa e investimento com recebíveis de ativo financeiro que é feita com base nas orienta-
ções corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou 
resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição má-
xima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis 
de ativos financeiros em 31 de dezembro de 2018 e de 2017.

 A administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de cai-
xa e recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise 
e orientações corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez.

 O risco de crédito associado às contas a receber de clientes é mitigado por prerrogativas legais para 
a suspensão de prestação de serviços a inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber 
relativos às transações de venda e compra de energia, realizadas no âmbito do processo de liquida-
ção financeira na CCEE, estão sujeitas a modificação, dependendo de decisões judiciais ainda em 
andamento, movidas por algumas empresas do setor. Esses processos decorrem da regra de rateio 
da inadimplência no mercado.

17.5. Risco de liquidez
 O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, cai-

xa, recebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas 
previstas.

 A companhia utiliza seus recursos principalmente para aquisição de energia elétrica para revenda e 
pagamentos de dividendos. O risco de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela 
controladora Petrobras.

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Termomacaé	Comercializadora	de	Energia	S.A. 
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (Compa-
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos inde-
pendentes 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 - Transações com Partes Relacionadas
Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Pe-
tróleo Brasileiro S.A. - Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do 
grupo Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 8 às demonstrações financeiras. Portanto, 
as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está res-
salvada em relação a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elabo-
rada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar, 
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 re-
conciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico 
e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras	 informações	 que	 acompanham	as	 demonstrações	 financeiras	 e	 o	 relatório	 dos	
auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos 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 re-
levante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. 

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, 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	dos	auditores	independentes	pela	auditoria	das	demonstrações	finan-
ceiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 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 efi-
cácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada.
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

             KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
             CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contadora CRC RJ-100983/O-7

Em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras optou 
pela constituição de um órgão estatutário de caráter permanente - denominado Comitê de Auditoria Estatutário 
do Conglomerado Petrobras (“CAE Conglomerado”) - vinculado diretamente ao seu Conselho de Adminis-
tração, com a finalidade de assessorá-lo, bem como aos Conselhos de Administração, quando houver, às 
Assembleias de Acionistas ou às Diretorias Executivas de determinadas sociedades controladas integrantes 
do Sistema Petrobras (doravante, “Sociedades”), para apreciação de matérias de sua competência e respon-
sabilidade regimental e que serão objeto de orientação para essas Sociedades. 
O Resumo do Relatório Anual de Atividades do CAE Conglomerado abrange todas as Sociedades, é emitido 
de forma única e encontra-se divulgado no endereço eletrônico da Petrobras. O parecer a seguir é emitido 
individualmente e reflete as conclusões expressas no citado relatório, com as adaptações de redação deman-
dadas para cada uma das Sociedades. 
Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado da Petrobras, tendo presente as atribui-
ções e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, considerando todas as análises, estudos e debates 
realizados no transcorrer das reuniões e dos trabalhos de acompanhamento e supervisão efetuados, descritos 
de forma sumarizada no Resumo do Relatório Anual de Atividades, concluíram, quanto à TERMOMACAÉ 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A., que:
(i) os processos de controles internos para a produção dos relatórios financeiros são efetivos e as ações de 
prevenção e combate à fraude e corrupção são adequadas;
(ii) a Auditoria Independente é efetiva e não foi reportada nenhuma ocorrência que pudesse comprometer sua 
independência;

(iii) a gestão e o monitoramento dos principais fatores de riscos vêm sendo gerenciados pela Administração, e;
(iv) os parâmetros em que se fundamentaram os cálculos atuariais, bem como o resultado dos planos de 
benefícios mantidos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social são razoáveis e alinhados às melhores 
práticas de mercado.
Neste contexto, após procederem ao exame e análise das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras Anuais de 2018”) e do Relatório 
dos Auditores Independentes, não obstante esse último ter sido emitido pela KPMG Auditores Independentes 
com opinião contendo um parágrafo de ênfase de transações com partes relacionadas, os membros do Comitê 
recomendam a sua aprovação pelo órgão societário competente da TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA 
DE ENERGIA S.A..

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.
Jerônimo Antunes

Conselheiro de Administração Independente da Petrobras
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras

Especialista Financeiro e de Contabilidade Societária

Durval	José	Soledade	Santos
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

do Conglomerado Petrobras

Francisco Vidal Luna
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

do Conglomerado Petrobras

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO CONGLOMERADO PETROBRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas,
O Conselho Fiscal da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A., no exercício de suas funções legais 
e estatutárias, examinou o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2018, compreendendo: balanço patrimonial, demonstração do resultado do 
exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, de-
monstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, relatório dos auditores 
independentes e proposição à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas relativa à destinação do resultado do 
exercício de 2018. 
Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Termomacaé Comercia-

lizadora de Energia S.A. e nas informações prestadas pela Administração, assim como o Relatório dos audito-
res independentes sobre as demonstrações financeiras, sem ressalvas, da KPMG Auditores Independentes, 
de 12 de março de 2019, o Conselho Fiscal opina que os documentos apresentados estão em condições de 
serem apreciados pela Assembleia Geral dos Acionistas da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

Cristiano Silveira Freixo Heraldo da Costa Belo
Conselheiro fiscal Conselheiro fiscal

Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim
Conselheiro fiscal
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03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de março/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado 
lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2018, 
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em 
outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no 
endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o 
expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas 
do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS - 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/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2019.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, 
até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, 
a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do 
Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação 
de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando 
se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes 
do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por 
período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – ANO-BASE 2018 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de empregados. A 
Rais retificadora também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 
vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI – Cadastro Específico do INSS/CNO 
– Cadastro Nacional de Obras ou CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física deve apresentar a declaração de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declaradas 
no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF. Contudo, com relação aos cadastros 
CNO e CAEPF a declaração da Rais ano-base 2018 é facultativa.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
março/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores com expediente aos sábados, desde que NÃO 
utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, 
sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o 
capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB 
o registro dos óbitos ocorridos no mês de março/2019, devendo constar da relação a 
filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato 
deve ser comunicado.
ESOCIAL – EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), 
Produtores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-2190; S-2200; S-2205; S-2206; S-2230; 
S-2250; S-2260; S-2298; S-2299; S-2300; S-2306; e S-2399.
OBSERVAÇÕES: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, 
mediante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil ou 
código de acesso, conforme o caso. Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida 
a partir das 8 horas desta data.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais 
numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa 
ao mês de março/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar 
transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte 
sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a 
beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de 
serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

12 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou 
arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma 
dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a 
R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar 
a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, 
além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de março/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem 
como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício 
profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais 
pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física 
ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive 
incidente sobre a receita bruta.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão 
de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 
haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de 
previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor 
rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a 
descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais 
e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações 
de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: 
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação 
de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas 
de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher 
o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento 
desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de 
Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em 
nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, 
do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que 
compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias 
decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de 
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário 
de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido 
na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 
R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de 
outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora 
de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas 
todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual 
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 
entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da 
Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros 
realizados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.


