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Rolim: discurso divergente

Trabalhador urbano 
sofrerá maiores 
cortes na Previdência
Governo não sabe 
– ou não quer 
revelar – quanto 
custaria sistema de 
capitalização

Sessenta por cento dos cortes na 
Previdência recairão sobre o traba-
lhador urbano do setor privado, jus-
tamente o segmento que – mesmo 
nas contas do governo – apresenta 
equilíbrio entre receitas e despe-
sas. A conta pode ser ainda maior: 
como mesmo os deputados que se 
dizem favoráveis à reforma querem 
mudanças em itens como aposen-
tadoria rural e o BPC, o emprega-
do urbano arcaria com até 80% do 
ajuste.

O calote que o governo pretende 

dar nos aposentados pode chegar a 
R$ 1,236 trilhão, em dez anos. O 
novo número e alguns dados do 
impacto da proposta foram divul-
gados nesta quinta-feira pelo Mi-
nistério da Economia.

O governo, porém, disse não sa-
ber quanto custaria a transição para 
o sistema de capitalização, alegan-
do que depende do modelo a ser 
adotado. Especialistas estimam que 
o custo pode equivaler a tudo o que 
o Brasil produz em um ano, ou seja, 
R$ 6,8 trilhões.

O impacto de mudanças na apo-
sentadoria urbana seria de R$ 743,9 
bilhões e na rural, R$ 92,4 bilhões. 
As mudanças no Benefício de Pres-
tação Continuada (BCP) são de R$ 
34,8 bilhões, e no abono salarial, de 
R$ 169,4 bilhões.

Como os deputados já dão como 
certas as retiradas das três últimas, os 
cortes cairiam para cerca de R$ 900 
bilhões. O presidente Jair Bolsonaro 

fala em R$ 800 bilhões, mas econo-
mistas do mercado financeiro esti-
mam, em média, R$ 600 bilhões.

Segundo o secretário de Previ-
dência, Leonardo Rolim, “uma das 
principais premissas da Nova Pre-
vidência é quem ganha mais paga 
mais, quem ganha menos paga 
menos. Hoje o nosso regime faz o 
inverso”. Os números divergem do 
discurso.

Segundo a Secretaria da Previ-
dência, nos dois primeiros meses 
de 2019, no Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS) urbano, as 
despesas superaram as receitas em 
apenas R$ 3,7 bilhões (descontadas 
as desonerações tributárias). Por-
tanto, o regime está praticamente 
equilibrado.

Os maiores cortes ocorreriam 
com o aumento da idade de aposen-
tadoria (R$ 128 bilhões), elevação 
do tempo de contribuição (R$ 363 
bilhões) e na pensão por morte.

Presidente da comissão diz que proposta tem que ser ‘calibrada’
Após ser eleito por 40 votos para 

presidir a comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que vai anali-
sar a Proposta de Emenda à Cons-
tituição da Reforma da Previdência 
(PEC 6/19), o deputado Marcelo 
Ramos (PR-AM) disse nesta quin-
ta-feira que a reforma é necessária, 
pois o Brasil precisa de um ajuste 
fiscal, mas que a proposição preci-
sa ser “calibrada” porque o ajuste 
“não pode ser tão pesado para as 
pessoas mais humildes”.

“Espero que o esforço na comis-
são seja de encontrar essa calibra-
gem para que o projeto que chegue 
ao plenário simbolize a média do 
pensamento do povo brasileiro re-
presentado na legitimidade de cada 
um dos deputados e deputadas”, 
afirmou Ramos.

O presidente do colegiado tam-

bém disse que vai conduzir os tra-
balhos com “diálogo, moderação e 
respeito às divergências naturais” na 
Câmara ouvindo os partidos aliados 
do governo e a oposição. Segundo 
ele, a primeira sessão do colegiado 
ocorrerá no dia 7 de maio.

Na reunião de instalação do cole-
giado, Ramos designou o relator Sa-
muel Moreira (PSDB-SP). Segundo 
o relator, seu desafio será conciliar a 
equação entre o déficit fiscal das con-
tas públicas com a responsabilidade 
social de garantir a aposentadoria dos 
idosos no futuro.

Em café da manhã com jornalis-
tas, nesta quinta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que a eco-
nomia com a reforma da Previdên-
cia tem que ser de pelo menos R$ 
800 bilhões 10 anos, patamar, se-
gundo ele, estipulado pelo ministro 

da Economia, Paulo Guedes.
A declaração, de certa forma, pe-

gou de surpresa os jornalistas uma 
vez que, ainda pela manhã, o

Ministério da Economia divulgou 
um novo número e afirmou que a 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC) da Previdência prevê uma 
economia total de R$ 1,237 trilhão 
em dez anos, ante o valor de R$ 
1,072 trilhão de reais que foi anun-
ciado na apresentação da proposta, 
em fevereiro. Guedes tem repetido 
que se a economia não for de pelo 
menos R$1 trilhão, ela não será ro-
busta o suficiente para o lançamento 
do sistema de capitalização.

Bolsonaro comentou ainda que 
se a economia com a reforma ficar 
abaixo de R$ 800 bilhões em 10 
anos “a situação vai explodir em 
2022”.

Trabalho está  
em estado crítico

O trabalho está na UTI. É o que 
revela o novo indicador calculado 
pelo Dieese, uma espécie de IDH 
do trabalho. O ICT no último tri-
mestre do ano passado ficou em 
0,36, forte redução quando compa-
rado com 2014, quando ficou em 
0,62.

Lançado nesta quinta-feira, o 
Índice da Condição do Trabalho 
(ICT) demonstra o “estado crítico” 
vivido pelos trabalhadores, segun-
do o diretor técnico do instituto, 
Clemente Ganz Lúcio. O indicador 
varia de 0 a 1: quanto mais próxi-
mo de zero, pior a situação geral do 
mercado de trabalho.

São considerados oito fatores, 
reunidos em três grupos: inserção 
ocupacional, desocupação e rendi-
mento. Todos têm o mesmo peso. 
Os dados utilizados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, do IBGE. 
Com isso, o Dieese já compôs uma 
série histórica, iniciada em 2012.

No último trimestre de 2017, o 
ICT marcava 0,39, o que mostra que 
o mercado de trabalho piorou ao lon-
go de 2018, com a reforma trabalhis-
ta, e o índice caiu para 0,36.

Um período, como diz Clemen-
te, de explosão do desemprego e de 

crescimento da informalidade. O 
mercado mostra “alta precarização, 
alta instabilidade e muita insegu-
rança”. Ele chama a atenção para 
profundas transformações que vêm 
atingindo o universo do trabalho.

“Além das inovações tecnológi-
cas, temos observado que a orga-
nização das empresas também se 
transforma. E o sistema de relações 
do trabalho vem sendo alterado”, 
afirma, citando a Lei 13.467, da 
reforma trabalhista. “Há um novo 
mundo do trabalho em termos de 
direitos. São múltiplas dimensões 
que afetam o mundo do trabalho.”

No ICT que acompanha a inser-
ção ocupacional, por exemplo, o 
dado do último trimestre de 2018 
é de 0,29, ante 0,33 um ano antes 
– já chegou a 0,72 na série histó-
rica. Esse item considera três fa-
tores: formalização do vínculo de 
trabalho, contribuição para a Previ-
dência e tempo de permanência no 
emprego.

O diretor do Dieese adianta que o 
ICT do primeiro trimestre de 2019, 
que deverá ser divulgado no final 
de maio ou início de junho, “vai 
piorar”. Apenas um crescimento da 
economia entre 3% e 4% permitiria 
falar em um começo de reação.

Putin: questão nuclear na Coreia  
só pode ser tratada pela via da paz

A única alternativa para as 
questões envolvendo a Penínsu-
la Coreana, incluindo a nuclear, 
é pela paz, disse nesta o presi-
dente russo Vladimir Putin de-
pois de uma reunião com o mais 
alto líder da República Popular 
Democrática da Coreia (RPDC), 
Kim Jong Un.

A Rússia está pronta para 
continuar a cooperar para redu-
zir as tensões na península e re-
forçar a segurança no Nordeste 
da Ásia, disse Putin durante uma 
recepção à Kim.

O líder russo acrescentou que 
está convencido de que, com a 
participação ativa da comunida-
de internacional e de todos os 
estados interessados, o objetivo 
de garantir paz, estabilidade e 
prosperidade duradouras na Pe-
nínsula Coreana poderá ser al-
cançado.

A recepção foi após reunião 
entre as delegações da Rússia 
e da RPDC, precedida por uma 
reunião pessoal entre Putin e 
Kim.

Kim chegou a Vladivostok 
em seu trem na quarta-feira para 
seu primeiro encontro com Pu-
tin.

A reunião entre os líderes 
ocorreu num momento de cres-
centes tensões entre a RPDC e 
os Estados Unidos.

Na semana passada, a Coreia 
do Norte testou uma nova arma 
tática e pediu que Washington 
retirasse o secretário de Estado 
dos EUA, Mike Pompeo, das 
negociações futuras. Em respos-
ta, Pompeo rejeitou a demanda 
de Pyongyang de substituí-lo 
por alguém “mais cuidadoso e 
maduro” para lidar com as con-
versas.
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Com o slogan “a prefeitura do Brasil 
que mais investe em você”, o prefeito 
Antônio Carlos Magalhães Neto tem 
desenvolvido um extraordinário tra-
balho à frente do governo municipal, 
apontado por críticos e observadores 
como um dos mais importantes reali-
zados nas últimas décadas na Cidade, 
primeira capital do Brasil, fundada 
por Tomé de Souza, em 1549, em ple-
na Zona da Mata da Região Nordeste.

Quando se caminha pelo extenso 
município, pode-se observar o cuida-
do e o zelo com que Neto tem atuado, 
seja nas áreas de maior apelo imobi-
liário, seja nas zonas periféricas da 
capital baiana. Ao assumir o seu pri-
meiro mandato de prefeito, em 2012, 
vencendo em segundo turno, com 
53% das intenções dos votos, prome-
teu enfrentar os grandes desafios que 
se apresentavam à população da cida-
de e, ainda, garantiu que resgataria a 
capacidade de planejamento que fal-
tou nas últimas gestões municipais.

Suas promessas estão sendo cum-
pridas e tanto isso é fato que, ao se 
candidatar à reeleição, em 2016, ven-
ceu o pleito já no primeiro turno, com 
cerca de 70% dos votos válidos. Essa 
vitória demonstra de forma clara a 
aceitação da gestão que adotou à fren-
te do governo municipal.

Tal satisfação se faz comprovar 
pelo resultado da pesquisa do Instituto 
Paraná que divulgou, na semana pas-
sada, após encomenda realizada pela 
Rádio Metrópole FM e o site Bahia 
Notícias, números de uma análise fei-
ta acerca da avaliação perante a po-
pulação soteropolitana no que tange à 
gestão pública municipal, liderada há 
sete anos pelo prefeito ACM Neto, do 
Democratas.

O resultado do estudo trouxe a 
aprovação de 73% dos entrevistados 
em relação ao trabalho realizado pela 
Prefeitura de Salvador. Apenas 22,7% 
desaprovaram, e 4,3% não chegaram 
a emitir opinião sobre o questiona-
mento. A atual administração teve 
suas realizações avaliadas como boas 
(34,4%) e ótimas (23%) pelos sotero-
politanos. Avaliaram como regulares 
26,3%, 8,9% como ruins e 6,5% como 
péssimas. Outros 0,9% não souberam 
ou preferiram não opinar.

O Instituto procedeu à consulta de 
804 eleitores com idades superiores a 
16 anos, entre os dias 17 a 20 de feve-
reiro de 2019, tendo sido formalmen-
te registrada no Conselho Regional 
de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 
e 7ª Região sob o número protocolar 
3122/19.

Destaque-se que o mais elevado ín-
dice de aprovação da administração 
soteropolitana é entre pessoas de 16 a 
24 anos, ou seja, é dentre a faixa etá-
ria dos mais jovens que o gestor tem o 
principal vetor do reconhecimento de 
suas realizações.

É possível creditar o sucesso da 
gestão de Neto a partir de algumas 
premissas, como o fato de o prefeito 
ter escolhido a rua como o seu prin-
cipal gabinete, tendo a possibilidade 
de acompanhar de perto as demandas 
solicitadas pelo povo, as necessidades 
da população para a sua melhoria de 
vida e a sensível percepção a respeito 
daquilo que deve ser prioridade para a 
capital baiana.

Não é por nada que Salvador vem 
vivenciando um dos melhores mo-
mentos de toda sua história, batendo 
recorde no número de turistas em ple-
no calor do verão, cujas consequên-
cias acabam por fortalecer a cultura 
local, engrandecer o comércio e, por 
conseguinte, gerar emprego, renda e 
desenvolvimento para todos que nela 
residem. No Carnaval, a cidade re-

cebeu mais de 2 milhões de turistas, 
grande parte vindos do exterior.

O litoral de Salvador é margeado 
pela Baía de Todos os Santos, a oeste, 
e pelo Atlântico, a leste. O Centro His-
tórico é conhecido por sua arquitetura 
colonial portuguesa com monumentos 
históricos que datam do século XVII 
até o início do século XX, tendo sido 
declarado Patrimônio Mundial, pela 
ONU, para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, Unesco, em 1985.

E toda a extensa orla de Salva-
dor, que abriga uma população de 
2.857.329 habitantes em uma área de 
692,818 km², foi revitalizada, com ci-
clovias; arena aquática; parques com 
aparelhos de academia de ginástica; 
praças e largos recuperados com boa 
iluminação; restaurantes; as baianas 
dos acarajés com seus espaços de-
marcados; calçamento; sinalização; 
segurança reforçada; e hospitais mu-
nicipais inaugurados e em pleno fun-
cionamento.

Da mesma forma, o Pelourinho foi 
recuperado e está devidamente po-
liciado; dezenas de ruas e avenidas 
igualmente calçadas e escolas mu-
nicipais dotadas de infraestrutura de 
real qualidade. A cidade encontra-se 
segura, limpa, cuidada e tratada. Todo 
esse trabalho é notado não somente 
por quem vive na cidade e aplaude 
esse choque moderno de gestão, mas, 
sobretudo, os que a visitam e acabam 
por fazer comparações com outras 
metrópoles, como o Rio de Janeiro, 
que atravessa um dos seus piores mo-
mentos – abandonada.

Obviamente, a cidade ainda passa 
por muitos problemas, mas não resta 
qualquer dúvida em relação aos avan-
ços comprovados e o ritmo pra lá de 
acelerado da atual gestão.

Advogado, Neto, antes de assumir 
o primeiro mandato de deputado fede-
ral, em 2003, foi assessor da Secreta-
ria de Educação da Bahia entre 1999 e 
2002, na gestão do falecido Eraldo Ti-
noco. Desde 1997, milita na política, 
tendo participado de grêmios estudan-
tis e de campanhas políticas ao lado do 
avô, o falecido prefeito, governador e 
senador Antônio Carlos Magalhães, e 
do tio, Luis Eduardo Magalhães, de-
putado federal.

Em 2002, ACM Neto foi eleito para 
o primeiro mandato de deputado fede-
ral. Se reelegeu em 2006 e 2010, sem-
pre como o parlamentar mais votado 
da Bahia. Com o tempo e por causa do 
seu trabalho sério, discurso persuasivo 
e imagem de político moderno e bom 
de obra, Neto foi se desgrudando da 
imagem do avô e hoje, com luz pró-
pria, trilha uma bem-sucedida carreira 
política, com respeitabilidade, entre 
os seus pares e admiração até dos ad-
versários, que reconhecem em Neto 
liderança e disposição ao trabalho.

O exemplo de Salvador deveria ser 
seguido por centenas de outras pre-
feituras espalhadas pelo Brasil afora. 
Neto demonstra que, com capacidade, 
planejamento, ousadia e vontade po-
lítica, mesmo com um Brasil fragili-
zado economicamente, pode-se fazer 
uma gestão empreendedora e que 
atenda aos anseios da população.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário.
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Com planejamento, 
pode-se fazer uma 
gestão que atenda aos 
anseios da população

Reforma abalaria estados e cidades  
onde Previdência supera receitas

Salvador, revitalizada e sedutora

WhatsApp no trabalho pode resultar em 
dispensa por justa causa?

O ambiente político na oitava economia do pla-
neta está contaminado por uma ideologia típica 
de uma “bancocracia” tecnocrática e arrogante. 
Somos apenas 1% do volume do comércio e 2,5% 
do PIB mundial. Já tivemos uma renda média por 
habitante equivalente a 40% da norte-americana, 
em 1980, contra apenas 25% hoje. Inacreditável!

Num contexto de crise econômica, os fundos 
públicos são vetores essenciais para salvaguar-
dar os interesses do capital. Os serviços públi-
cos, cada vez mais sucateados, são “preparados” 
para servir a uma nova expansão dos investido-
res nacionais e internacionais.

Isso predomina desde FHC (Abertura da con-
ta de capitais do Balanço de Pagamento/Metas 
de Inflação) e não foi diferente com Lula com 
sua Carta ao Brasileiros. Ou Dilma (Nova Ma-
triz Econômica/Ajuste recessivo) e Temer (Con-
gelamento do Orçamento Fiscal). A meta mais 
recente é encolher o gasto social, que já foi de 
18% do PIB, para, apenas, 10% – uma jogada de 
difícil obtenção.

Num contexto de crise econômica, os fundos 
públicos são vetores fundamentais para garantir 
e salvaguardar os interesses do capital nacional 
e internacional. A intensificação da primazia do 
capital financeiro nas últimas décadas acha-se 
plenamente articulada à subordinação do fundo 
público aos interesses privatistas/rentistas.

A desregulamentação da seguridade social 
(previdência social, saúde e assistência social) e 
dos direitos trabalhistas (férias, décimo terceiro 
salário, jornada de oito horas semanais, FGTS, 
licença maternidade etc.) desempenham papel 
essencial nessa “estratégia”.

Entretanto, em quase metade dos municípios 
do Ceará (44%) e da Bahia (43,8%), por exem-
plo, os benefícios que a população recebe da 
Previdência são superiores à receita total dos 
municípios. Em consequência, caso a reforma da 
Previdência seja aprovada, é praticamente ine-
vitável um forte abalo na economia destes dois 
estados nordestinos. Além de Bahia e Ceará, os 
estados de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul possuem mais de 
um terço de seus municípios na mesma situação.

A Fundação Getúlio Vargas afirma que entre 
2011–2020 viveremos mais uma “década perdi-
da”, termo que define os anos 1980, no qual o 
crescimento do país foi insignificante.

O Estado brasileiro, ocupado com pesados en-
cargos financeiros da dívida interna e enfrentan-
do queda de arrecadação, pouco investe. Já o se-
tor privado espera uma conjuntura de retomada 
da demanda efetiva, para investir em projetos de 
alta rentabilidade empresarial. Sem novas plan-
tas, os bons empregos não reaparecem.

Nos anos 80, segundo o estudo da FGV, o 
crescimento médio anual do PIB foi de 1,6% ao 
ano. Mas o período que se encerra (2011–2020) 
ostentará um crescimento médio anual de 0,9%! 
O batismo para qualificar tão prolongado perí-
odo de estagnação, inferior à “década perdida”, 
desafiará a criatividade de todos nós e dos ilu-
sionistas de plantão.

Lamentavelmente, a realidade concreta do 
confuso tempo presente confirma a assertiva de 
Karl Mannheim – autor de Liberdade, Poder e 
Planejamento: “Não devemos restringir o con-
ceito de poder ao poder político, mas também 
ao poder econômico e o poder de persuasão que 
se manifesta no aparato educacional e nos meios 
de comunicação de massa (imprensa, cinema, in-
ternet, TV, rádio). A mídia ao simplificar o dis-
curso, na maioria das vezes, busca manipular a 
‘opinião’ dos setores mais ‘distraídos’.”

O desmonte em curso pode custar muito caro 
para uma parcela de cidadãos de boa fé e crédu-
los nos trombeteiros liberais de plantão. Aliás, 
o exemplo está logo ali, na vizinha Argentina 
entregue nos braços do FMI. Enquanto isso, o 
que nos espera na terra da jabuticaba é mais de-
sigualdade e concentração da renda. Até quando 
o tecido social brasileiro aguenta isso? A confe-
rir...

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil possui 126,4 milhões 
de usuários conectados à internet, o que representa 
aproximadamente 70% da população com 10 anos 
de idade ou mais. Hoje em dia é quase impossí-
vel encontrar alguém que não utilize o WhatsApp 
como ferramenta de comunicação.

Segundo o instituto, o acesso à internet através 
do smartphone ultrapassou, desde 2016, o acesso 
via computadores no país. Ninguém mais larga o 
celular, inclusive durante a jornada de trabalho. 
Por conta disso, é natural que o seu uso venha se 
tornando tema corriqueiro de advertências, suspen-
sões e até mesmo de dispensas por justa causa nas 
empresas.

Mas, afinal, utilizar o WhatsApp no trabalho 
pode resultar em um problema ou não? Pode o em-
pregador proibir o uso do celular?

Sim. O empregador possui o direito de proibir o 
uso do celular e, caso a ordem seja descumprida, a 
empresa poderá advertir, suspender ou até mesmo 
dispensar o trabalhador, não necessariamente nessa 
mesma ordem. Em alguns casos, o trabalhador po-
derá ser dispensado por justa causa logo na primei-
ra infração. É para ser levada a sério a proibição.

Ao contrário do que muitos pensam, não existe 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) um 
número mínimo ou máximo de advertências que 
caracterizem a justa causa. A lei fala apenas que a 
aplicação da pena deve ser proporcional à gravida-
de ou à reincidência do fato.

O correto é que a questão seja analisada caso a 
caso e de forma proporcional ao ato praticado. Ve-
jamos dois exemplos: um empregado que trabalha 
como auxiliar administrativo pode ser advertido na 
primeira ou segunda oportunidade e, caso continue 
descumprindo as ordens da empresa, poderá ser 

penalizado com uma suspensão ou até mesmo com 
uma dispensa motivada.

Já um motorista de ônibus que for flagrado utili-
zando o celular enquanto trabalha, isto é, enquanto 
dirige, pode sim ser dispensado por justa causa já 
na primeira oportunidade, uma vez que uso do ce-
lular nessas circunstancias coloca em risco a vida 
dos passageiros.

Após analisados esses pontos, ainda pode restar 
a seguinte dúvida: mas o WhatsApp também não 
pode ser utilizado como uma ferramenta de traba-
lho?

Pode, desde que autorizado expressamente pela 
empresa. Contudo, ainda assim os trabalhadores 
devem ficar atentos com o uso do aplicativo, em 
especial aos chamados grupos de WhatsApp. Não 
são raras as penalidades aplicadas por conversas 
ou pelo uso impróprio dessa ferramenta.

Assim, a fim de evitar maiores transtornos, é 
preciso que o trabalhador fique atento ao que diz o 
regulamento interno da empresa a respeito do uso. 
Já os empregadores devem aplicar as penalidades 
de forma razoável e proporcional ao ato praticado, 
de preferência após o aval do departamento jurí-
dico.

Importante ressaltar ainda que, caso o emprega-
do não concorde com a pena, a fim de reverter a 
justa causa aplicada, o trabalhador poderá ingres-
sar com uma reclamação trabalhista na Justiça do 
Trabalho, que analisará se a penalidade aplicada 
pelo empregador foi proporcional ao ato praticado 
pelo empregado ou não. O ideal é que os patrões e 
trabalhadores tenham bom senso na utilização das 
ferramentas tecnológicas.

q  Daniel Moreno
Sócio do escritório Magalhães & Moreno Advogados.
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Frente Parlamentar defende 
incentivos para indústria naval

A construção naval brasileira chegou a empregar, di-
retamente, mais de 80 mil trabalhadores no auge da re-
tomada, em 2014. De lá para cá, a Operação Lava Jato e 
a política de desestímulo à produção nacional levaram o 
número de empregos diretos a menos de 20 mil.

Nesta quarta-feira, foi lançada a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Indústria Marítima, com 207 depu-
tados e 15 senadores com o objetivo de propor ações de 
incentivo ao setor. A coordenadora, deputada Professora 
Dayane Pimentel (PSL-BA), defendeu medidas que au-
mentem as encomendas de navios nacionais e anunciou 
que o grupo entraria em contato com o presidente Jair 
Bolsonaro para pedir incentivos.

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), Ar-
iovaldo Rocha, listou algumas medidas para permitir que 
a indústria brasileira concorra em condições de igualdade 
com a estrangeira. Uma das principais é a volta do con-
teúdo nacional nos navios adquiridos por empresas como 
a Petrobras. “O governo anterior reduziu tal obrigação de 
40% para 25%.”

Rocha cita que são necessários uma política de Estado, 
respeitar a Lei da Cabotagem com navios construídos no 
Brasil, redução de encargos sobre salário e renegociação 
das dívidas de investimentos com ativos dos estaleiros.

“A indústria naval é fundamental para a retomada do 
crescimento da economia. Nos anos 1990, o Brasil foi 
o segundo maior produtor naval do mundo. Hoje, tem 
80% dos terminais parados”, acrescentou, em entrevista 
à Agência Câmara, o deputado Heitor Freire (PSL-CE).

Dia do Trabalhador
Pela primeira vez, todas as centrais sindicais – CUT, 

Força Sindical, CTB, Intersindical, CSP-Conlutas, Nova 
Central, CGTB, CSB e UGT, além das frentes Brasil 
Popular e Povo sem Medo – estarão juntas no ato uni-
ficado do 1º de Maio, no Vale do Anhangabaú, em São 
Paulo, a partir das 10h.

O que une os trabalhadores é a luta contra a reforma 
da Previdência.

O agro que não é pop
Cerca de 70% dos alimentos consumidos pelo 

brasileiro vêm da agricultura familiar. Calcula-se que o 
setor seja a base da economia de 90% dos municípios 
com até 20 mil habitantes. Porém, a força política é do 
agronegócio, com forte representação no congresso.

Para a agricultura familiar, sobram problemas. O Tribu-
nal de Contas da União analisou três pilares fundamentais 
para a atividade: assistência técnica e extensão rural, fi-
nanciamento da produção e comercialização dos produtos.

Os auditores concluíram que a oferta dos serviços de 
assistência técnica e extensão rural são insuficientes e 
descontinuadas. Faltam políticas de financiamento da 
produção de longo prazo, a concessão de crédito é buro-
crática, e o marco regulatório é mal estruturado. E a ven-
da da produção é prejudicada pelo contingenciamento de 
recursos no Programa de Aquisição de Alimentos.

Além disso, há riscos de não cumprimento do patamar 
de 30% de aquisições de produtos da agricultura familiar 
pelo programa de merenda escolar.

Alvo errado
Na média das opiniões dos economistas dos bancos, a 

reforma da Previdência vai ceifar R$ 600 bi dos aposen-
tados em dez anos. O valor equivale a cerca de uma vez 
e meia o que o governo paga de juros da dívida por ano. 
Ou pouco mais da metade do R$ 1 tri gasto na rolagem 
do débito.

Rápidas
As inscrições para o Concurso Público de Admissão 

ao Colégio Naval (CPACN) começarão em 29 de abril 
e serão encerradas em 29 de maio, com oferta de 190 
vagas. Inscrições: ingressonamarinha.mar.mil.br *** A 
banca Chenut Oliveira Santiago Advogados, foi admi-
tida no quadro associativo do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) *** O Shopping 
Jardim Guadalupe promove aulões gratuitos de diversos 
ritmos, como charme, KPop e hip hop, para adultos e 
crianças. As atividades acontecem em 28 de abril e 5 e 
12 de maio, sempre às 14h. Inscrição: facebook.com/
ShoppingJardimGuadalupe *** O Caxias Shopping, em 
parceria com o SescRJ, apresenta na próxima terça-feira, 
às 19h30, show com a cantora e compositora Lanna Ro-
drigues para celebrar o Dia da Baixada *** Campinas 
sediará o 6º Fórum de Internacionalização de Empre-
sas, sobre os investidores brasileiros que têm interesse 
em concretizar investimentos no exterior. Será em 30 
de abril, no auditório Ciesp Campinas, a partir das 8h. 
Inscrições: sympla.com.br/6-forum-de-internacional-
izacao-de-empresas---edicao-usa-x-brasil__501887 Assine o Monitor Mercantil

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 13ª Série da 1ª Emissão (“CRI”) da Polo Capital Securitizadora S.A. 
(“Emissora”), nos termos da cláusula décima primeira do respectivo Termo 
de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão da Polo Capital 
Securitizadora S.A., a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“AGCRI”), que será realizada, em 
1ª convocação, no dia 16 de maio de 2019, às 10hs, na Avenida Ataulfo 
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, sede da Emissora, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) aprovação ou não da proposta apresentada por potencial 
investidor (“Ofertante”), em 11 de abril de 2019, a qual será reapresentada 
na assembleia, para a aquisição da totalidade das ações de emissão da 
KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. (“KPFR”), detidas pela Emissora, 
na qualidade de administradora do patrimônio separado dos CRI, combinada 
com a cessão fiduciária dos direitos ao recebimento de dividendos e proventos 
das ações da KPFR, pelo Ofertante, em garantia da dívida remanescente 
dos CRI e em benefício do patrimônio separado; (ii) deliberar sobre aporte 
adicional pelos titulares dos CRI na Emissão e sua metodologia, para 
pagamentos das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, conforme 
material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação; (iii) 
deliberar sobre a contratação de Assessor Legal para a excussão da Garantia 
e para a Execução do Título de Crédito; e (iv) autorização para a Emissora e 
o agente fiduciário praticarem todos os atos necessários para o cumprimento
das deliberações tomadas, incluindo, mas não se limitando a assinatura dos
instrumentos contratuais cabíveis. Estão disponíveis para consulta e download
pelos Titulares dos CRI, na página eletrônica da Emissora, cópias digitalizadas
da Proposta da Emissora acerca das matérias a serem deliberadas na AGCRI.
Também estão disponíveis para consulta dos titulares dos CRI, na sede da
Emissora, cópias físicas (a) do laudo de avaliação das ações da KPFR, emitido
pela Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes em 25 de setembro
de 2018, elaborado com base na aprovação dos titulares dos CRI manifestada
na assembleia geral realizada em 31 de agosto de 2018; (b) da Carta-Proposta
enviada pela Ofertante, datada de 11 de abril de 2019; (c) da fatura emitida
pela empresa Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes, referente
aos serviços de avaliação independente das ações da KPFR, conforme
proposta aprovada pelos titulares dos CRI em assembleia geral realizada em
31 de agosto de 2018; e (d) da fatura emitida pelo escritório Tauil & Chequer
Advogados, referente à prestação de serviços de assessoria jurídica ao
Patrimônio Separado, conforme proposta aprovada pelos Titulares dos CRI
em assembleia geral realizada em 28 de setembro de 2018. Em benefício do
tempo, os investidores deverão encaminhar os documentos comprobatórios
de sua condição de titular de CRI e de sua representação, e procurações,
se for o caso, em até 2 dias úteis antecedentes à realização da AGCRI, para
o e-mail ri-securitizadora@polocapital.com, com cópia para contencioso@
pentagonotrustee.com.br. Até a data da AGCRI, os investidores deverão
enviar as vias originais desses mesmos documentos para a sede da Emissora, 
localizada no endereço indicado no primeiro parágrafo deste Edital, ou para a
sede do agente fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco
08, ala b (Ed. Genéve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou, alternativamente, os investidores
deverão comparecer na AGCRI devidamente munidos das vias originais de
tais documentos. Os Titulares dos CRI poderão obter maiores informações
sobre a AGCRI, inclusive sobre os procedimentos para participação remota e
a votação à distância, mediante solicitação à Emissora, endereçada ao e-mail
ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Emissora

Bolsonaro usa o Facebook para retirar sigilo 
bancário de operações com recursos públicos
Debate: ministro 
da Educação, 
secretário de 
Aquicultura e 
Pesca e advogado-
geral da União

O governo vai retirar o 
sigilo bancário das opera-
ções de crédito envolvendo 
recursos públicos federais, 
inclusive em transações com 
estados, municípios, além de 
autarquias e fundações da ad-
ministração pública. É o que 
define um parecer da Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
ratificado pelo presidente 
Jair Bolsonaro nesta quinta-
feira durante transmissão 
ao vivo em sua página no 
Facebook. Participaram da 
transmissão o advogado-
geral da União, André Luiz 
Mendonça, o ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, o líder do governo na 
Câmara, deputado Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), e o 
secretário da Aquicultura e 
Pesca, Jorge Seif.

“Nós temos que ser trans-
parentes. Quantas vezes 
eu falei de caixa preta do 
BNDES? Tem melhorado 
o BNDES? Tem melhora-
do sim, mas nós queremos 

algo que seja aberto a toda 
administração pública. Não 
pode mais ter aquela história 
de que esse ministério, esse 
banco oficial ou essa estatal 
não pode (abrir os dados)”, 
disse Bolsonaro, ao assinar 
o parecer.   

Segundo o advogado-ge-
ral da União, o parecer cria 
efeito vinculante sobre toda 
a administração pública e 
deverá ser observado pelos 
gestores. “Todos os órgãos 
de controle, Polícia Federal, 
tribunais de Conta, eles vão 
ter acesso livre ao dinheiro 
público, ou seja, tem um di-
nheiro da União que foi re-
passado ao BNDES , lá para 
o município ou para o esta-
do, esses órgãos de controle 
vão ter acesso livre. Não vai 
poder ser defendido que não 
pode ter acesso por causa do 
sigilo bancário. Não tem si-
gilo bancário, a partir dessa 
assinatura, em relação ao di-
nheiro público federal”, dis-
se André Luiz Mendonça.    

Divulgação

O parecer estabelece que 
as instituições financeiras 
da administração pública 
deverão divulgar os contra-
tos de empréstimos contraí-
dos por empresas nas hipó-
teses em que os créditos se 
originarem dos orçamentos 
da União, dos estados, do 
Distrito Federal ou dos mu-
nicípios, ou se tratarem de 

recursos privados adminis-
trados pelo poder público, 
como é o caso do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Nesses casos, 
no entanto, os titulares de 
contas individualizadas con-
tinuarão resguardados pelo 
sigilo bancário.

A AGU cita no parecer 
as manifestações feitas pelo 
BNDES e pela Caixa Eco-
nômica Federal, segundo 
as quais o sigilo bancário é 
inexistente em contratos ce-
lebrados com entidades in-
tegrantes da Administração 
Pública.

“Convém lembrar que a 
Lei Complementar nº 105, 
de 2001 [que trata do sigilo 
bancário], teve sua consti-
tucionalidade reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral no julgamento conjun-
to de diversas ações diretas 
de inconstitucionalidade. 
Completando este julgamen-
to, o STF, no já citado Man-
dado de Segurança nº 33340/
DF, reconheceu que o sigilo 
bancário incide de modo 
diferenciado se estiverem 
presentes recursos públicos 
e que o Tribunal de Contas 
da União pode fiscalizar a 
atuação de instituições fi-
nanceiras públicas”, informa 
o parecer.

Sigilo

Nas situações em que 
houver sigilo bancário, o 

parecer prevê que o Minis-
tério Público, os tribunais 
de contas da União, dos 
estados e municípios, além 
do Ministério Transparên-
cia e Controladoria-Geral 
da União (CGU) poderão 
celebrar convênios com o 
Banco Central e a Comis-
são de Valores Mobiliários 
com o objetivo de promo-
ver fiscalizações conjuntas 
por meio do compartilha-
mento das informações sob 
segredo.

A AGU informou tam-
bém que o parecer continua 
a garantir o sigilo bancário 
a partir do momento em que 
os valores forem deposita-
dos na conta-corrente dos 
tomadores do empréstimo. 
Isso significa, segundo o 
órgão, que as operações fi-
nanceiras privadas e as con-
tas dos particulares destina-
tários dos recursos seguem 
protegidas.

“O entendimento não 
ocasiona a supressão de ou-
tros sigilos previstos em lei 
ou em norma editada pelo 
Banco Central, impedindo a 
divulgação de informações 
relativas ao chamado dossiê 
de crédito, no qual as em-
presas repassam aos bancos 
informações sobre balanços 
contábeis, onde pode haver 
dados privilegiados sobre 
sociedades anônimas, prote-
gidos por segredo industrial, 
dentre outros”, informou a 
AGU, em nota.

Falta de saneamento custa mais de R$ 1 bi ao SUS 
Moradores em 
locais sem acesso 
estão mais 
vulneráveis a 
doenças

Moradores de locais sem 
acesso a saneamento estão 
mais vulneráveis a doenças 
comuns, como diarreias, 
verminoses, hepatite A, lep-
tospirose e esquistossomo-
se. A constatação, que não é 
uma novidade, faz parte de 
um novo levantamento do 
Instituto Trata Brasil, divul-

gado nesta semana.
Com isso, a falta de ser-

viços básicos, como água 
tratada e coleta de esgoto, 
tem impacto na saúde públi-
ca do país. Segundo o Tra-
ta Brasil, apenas com essas 
enfermidades, o Brasil gas-
tou R$ 1,1 bilhão com inter-
nações entre 2010 e 2017, o 
que representa uma média 
anual de R$ 137,5 milhões.

Segundo o presidente do 
Instituto Trata Brasil, Édi-
son Carlos, centenas de pre-
feitos ainda não se deram 
conta que muito dos gastos 
que as prefeituras têm com 
saúde pública poderiam ter 
sido resolvidos construindo 
redes de água e de coleta de 
tratamento de esgoto.

“O Brasil tem aproxi-
madamente 100 milhões 
de pessoas que não tem 
acesso à coleta de esgoto. 
Então, é uma infraestrutu-
ra muito atrasada, metade 
do país praticamente não 
tem. A gente já sabe, his-
toricamente, que lugares 
onde o saneamento básico 
não chegou ainda, as pes-
soas adoecem mais. E a 
gente não pode adiar mais 
esta infraestrutura”, disse.

De acordo com o presi-
dente do Trata Brasil, por 
quase 20 anos se discutiu 
no país o melhor modelo 
para o setor. Ele ressalta 
que a política municipal de 
saneamento representou um 
avanço, mas que o dispo-

sitivo ainda não é adotado 
pelas cidades como previsto 
na lei.

“O correto é: quando a 
gente tem uma residência, 
um apartamento, na rua tem 
que ter uma rede de água 
potável, uma tubulação que 
leve água potável para a sua 
casa e uma outra tubulação 
para retirar o esgoto das ca-
sas. Esta é a rede de coleta 
de esgoto. Esta rede de co-
leta tem que estar ligada a 
uma estação de tratamento 
para o esgoto ser coletado 
e depois tratado e aí a água 
poder ser devolvida à natu-
reza para continuar com o 
seu ciclo. Isso é o que uma 
cidade normal deveria ter”, 
ponderou.
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Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos aos exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. (anteriormente denominada QGOG Participações S.A.). A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de 
colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION PARTICIPAÇÕES S.A. (Em Recuperação Judicial)
(Anteriormente denominada QGOG Participações S.A.)

CNPJ Nº 12.045.924/0001-93

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto valores por ação)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto quando indicado de outra forma)

CONTADOR - Valdir Moreira Bufon - CRC-RJ 69.280-0-7

DIRETORIA
Valdir Moreira Bufon José Augusto Fernandes Filho

1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. (“Companhia”), anteriormente
denominada QGOG Participações S.A, tem como principal objeto o investimento na Serviços de Petróleo Constellation
S.A. (“Serviços de Petróleo”), que atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás,
fornecimento de suprimentos, importação e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados
à indústria de petróleo e gás, bem como a participação em outras sociedades. A Companhia é controlada direta da
Constellation Overseas Ltd. (“Constellation Overseas”), e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding
S.A. (“Constellation”). A Serviços de Petróleo iniciou suas atividades em 1981 como prestadora de serviços de
perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas terrestres (onshore) convencionais. Atualmente,
a Serviços de Petróleo também opera sondas terrestres (onshore). Atualmente, a Serviços de Petroleo também
opera plataformas semissubmersíveis e navios de perfuração (offshore). Em 6 de dezembro de 2018, a Constellation
e algumas de suas subsidiárias, incluindo a Companhia, apresentaram petições voluntárias para Recuperação
Judicial, de acordo com a Lei de Falências Brasileira (Lei n° 11.101/2005), na 1a Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS).
3. ENTIDADES CONSOLIDADAS

Entidade
País de 

incorporação

Percentual de participação (%)
2018 2017

Direta Total Direta Total
Serviços de Petróleo .............................................. Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00
Domenica ............................................................... Paraguai 6,67 100,00 6,67 100,00
QGOG Perforaciones ............................................. Peru 0,20 100,00 0,20 100,00
Domenica Argentina ............................................... Argentina 10,00 100,00 10,00 100,00
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ...... Índia - 100,00 - 100,00
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO): A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação
compromissada com uma remuneração média anual de 98,00% do CDI.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (CONSOLIDADO): As contas a receber se referem, substancialmente, aos
recebíveis junto a Petrobras. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 30 dias.
6. ESTOQUES (CONSOLIDADO): Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das
sondas de perfuração. Os montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo
dos serviços prestados.
7. IMOBILIZADO (CONSOLIDADO) Controladora e Consolidado

Imobilizado Intangível
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ...................................................................... 172.607 12.969
Adições ................................................................................................................ 50.589 1.552
Baixas .................................................................................................................. (478) -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ...................................................................... 222.718 14.521
Adições ................................................................................................................ 2.270 1.550
Baixas .................................................................................................................. (6.785) -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ......................................................................  218.203 16.071
Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ...................................................................... (109.808)  (7.990)
Adições ................................................................................................................ (10.035)  (1.904)
Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) ....................................... (4.013) -
Baixas .................................................................................................................. 428  -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ...................................................................... (123.428)  (9.894)
Adições ................................................................................................................ (14.093)  (1.915)
Baixas .................................................................................................................. 327  -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ...................................................................... (137.194) (11.809)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ...................................................................... 99.290 4.627
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ...................................................................... 81.009 4.262
8. PROVISÕES (CONSOLIDADO): a) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável:
Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal.
Para cada processo ou exposição a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua
decisão final possa resultar em uma perda para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registou
uma provisão para cobrir as prováveis perdas trabalhistas e fiscais. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia
reverteu o montante de R$84.692 referente à mudança de avaliação quanto à probabilidade perda de causa de
natureza fiscal. b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de

2018, os processos considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração da Companhia e por 
seus assessores legais internos e externos não estão provisionados nas demonstrações financeiras consolidadas e 
são compostos, substancialmente, de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais) no montante de R$162.108 (R$104.799 em 31 de dezembro de 2017), processos fiscais no 
montante de R$113.209 (R$107.927 em 31 de dezembro de 2017).
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (CONSOLIDADO): A receita operacional da Companhia é derivada,
substancialmente, dos contratos de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita 
operacional líquida é como segue:

2018 2017
Receita operacional bruta......................................................................................................... 782.878 862.810 
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) .................................................................................. (23.978) (56.222)
Imposto sobre serviços (ISS) ................................................................................................... (16.105) (20.620)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) .................................................... (8.966) (5.929)
GST .......................................................................................................................................... (16.068)  -
Total dos impostos incidentes................................................................................................... (65.117) (82.771)
Receita operacional líquida ...................................................................................................... 717.761 780.039 

Controladora Consolidado
ATIVO 2018 2017 2018 2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ................................................................. 165 5 36.487 25.188
Aplicações financeiras ............................................................................. - 230 100.739 44.502
Contas a receber de clientes ................................................................... - - 65.004 44.746
Contas a receber de partes relacionadas................................................ - - 43.137 14.248
Dividendos a receber de controlada ........................................................ 42 38 - -
Estoques.................................................................................................. - - 38.257 50.648
Impostos e contribuições a recuperar ..................................................... 256 175 51.187 31.017
Adiantamentos......................................................................................... - - 17.048 25.029
Custos de mobilização diferidos .............................................................. - - 8.772 929
Impostos diferidos ................................................................................... - - - -
Outros ativos circulantes ......................................................................... - 1 3.275 3.911
Total do ativo circulante ........................................................................... 463 449 363.906 240.218
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de partes relacionadas................................................ - - 43.761 17.649
Impostos e contribuições a recuperar ..................................................... - - 11.854 25.417
Custos de mobilização diferidos .............................................................. - - 9.177 1.858
Impostos diferidos ................................................................................... - - 42.324 36.256
Depósitos judiciais e cauções ................................................................. - - 7.002 2.356
Estoques.................................................................................................. - - 132.283 118.195
Investimentos .......................................................................................... 420.623 287.875 - -
Imobilizado .............................................................................................. - - 81.009 99.290
Intangível ................................................................................................. - - 4.262 4.627
Total do ativo não circulante .................................................................... 420.623 287.875 331.672 305.648
TOTAL DO ATIVO .................................................................................... 421.086 288.324 695.578 545.866

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ....................................................... - - 717.761 780.039
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ................................................. - - (677.989) (803.505)
LUCRO/(PREJUÍZO) BRUTO ................................................................. - - 39.772 (23.466)
Despesas gerais e administrativas .......................................................... (83) (87) (54.252) (61.626)
Outras receitas operacionais ................................................................... - - 97.293 11.730
Outras despesas operacionais ................................................................ - - (44.712) (24.402)
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL .................................................... (83) (87) 38.101 (97.764)
Receitas financeiras ................................................................................ 15 6 6.857 11.404
Despesas financeiras .............................................................................. (337) (1) (5.670) (6.772)
Variação cambial, líquida ......................................................................... 21 8 2.668 343
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS ............................ (301) 13 3.855 4.975
Resultado de equivalência patrimonial .................................................... 41.805 (93.494) - -
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS ..................................... 41.421 (93.568) 41.956 (92.789)
Imposto de renda e contribuição social  .................................................. - - (535) (779)
LUCRO LÍQUIDO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO .................................... 41.421 (93.568) 41.421 (93.568)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
Ações ordinárias ...................................................................................... 0,30 (0,70) 0,30  (0,70)
Ações preferenciais ................................................................................. 0,30 (0,70) 0,30  (0,70)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora e Consolidado
2018 2017

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício ........................................................................... 41.421 (93.568)
Outros resultados abrangentes ...................................................................................
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para a
 demonstração do resultado
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior ....................................  3.086 33 
Resultado abrangente total do exercício ..................................................................... 44.507 (93.535)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora e Consolidado

Capital Reserva
Reserva 

de lucros
Reserva de 
conversão

Lucros
(Prejuízos)

Total do 
patri-

social
de

capital Legal
Investi-
mentos

de moeda 
estrangeira

acumu-
lados

mônio
líquido

SALDO EM 31/12/2016 ............................ 128.903 - 13.834 195.329 6.339 - 344.405
Prejuízo do exercício ................................ - - - - - (93.568) (93.568)
Outros resultados abrangentes ................ - - - - 33 - 33
Resultado abrangente total do exercício .. - - - - 33 (93.568) (93.535)
Aumento de capital ................................... 76.105 (76.105) -
Reserva de capital .................................... 37.424 - - - - 37.424
Absorção de prejuízos do exercício ......... - - - (93.568) - 93.568 -
SALDO EM 31/12/2017 ............................ 205.008 37.424 13.834 25.656 6.372 - 288.294
Lucro do exercício .................................... - - - - - 41.421 41.421
Outros resultados abrangentes ................ - - - - 3.086 - 3.086
Resultado abrangente total do exercício .. - - - - 3.086 41.421 44.507
Aumento de capital ................................... 88.253 - - - - - 88.253
Destinação do resultado do exercício ...... - - 2.071 38.107 - (40.178) -
Dividendos obrigatórios ............................ - - - - - (1.243) (1.243)
SALDO EM 31/12/2018 ............................ 293.261 37.424 15.905 63.763 9.458 - 419.811

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício ....................................................... 41.421 (93.568) 41.421 (93.568)
Ajustes para reconciliar o lucro/(prejuízo) líquido do exercício ao
 caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais:

Depreciação e amortização .................................................................. - - 16.008 11.939
Provisão contrato oneroso .................................................................... - - 42.873 -
Ganho na venda de ativo imobilizado ................................................... - - (88) (51)
Ganho na venda de estoque ................................................................. - - 167 (1.617)
Reversão de provisão ........................................................................... - - (84.692) -
Perda por redução ao valor recuperável (impairment) ......................... - - - 4.013
Receitas de mobilização diferidas ........................................................ - - (13.062) (5.423)
Custos de mobilização diferidos ........................................................... - - 8.151 -
Variação cambial, líquida ...................................................................... (21) (8) (2.673) (344)
Imposto de renda e contribuição social ................................................ - - 535 779
Provisões .............................................................................................. - - 3.579 14.248
Provisão para participação dos empregados nos lucros ...................... - - - 341
Resultado de equivalência patrimonial ................................................. (41.805) 93.494 - -
Receitas financeiras, líquidas ............................................................... 322 (5) (1.187) (4.631)

Redução/(aumento) nos ativos:
Aplicações financeiras ........................................................................... 15 6 (52.887) 38.957
Contas a receber de clientes ................................................................. - - (18.265) 7.158
Estoques ................................................................................................ - - (1.242) 6.021
Contas a receber de partes relacionadas .............................................. - 590 (54.985) 86.406
Impostos e contribuições a recuperar .................................................... 28 30 3.975 (24.224)
Impostos diferidos .................................................................................. - - - (235)
Adiantamentos a fornecedores .............................................................. - - 8.195 (16.462)
Custos de mobilização diferidos ............................................................ - - (22.454) (2.689)
Depósitos judiciais e cauções ................................................................ - - (4.414) (285)
Outros ativos .......................................................................................... 15 9 6.463 5.673
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores ......................................................................................... - (1) 14.809 13.642
Contas a pagar a partes relacionadas ................................................... - (610) 41.133 2.294
Impostos e contribuições a recolher ...................................................... - - (3.792) 5.676
Salários e encargos sociais ................................................................... - - (30.982) (19.110)
Receitas de mobilização diferidas .......................................................... - - 37.483 6.425
Outros passivos ..................................................................................... (606) (271) 7.653 17.666

Caixa gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais ................... (631) (334) (58.278) 52.598
Imposto de renda e contribuição social pagos ....................................... - - (15.798) (28.206)

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais ........ (631) (334) (74.077) 24.392
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Integralização de capital .......................................................................... (87.918) - - -
Dividendos recebidos .............................................................................. 456 185 - -
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado ............................. - - 94 101
Recebimentos relativos à venda de materiais de estoque ...................... - - - 2.903
Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível ....... - - (3.820) (14.717)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento ... (87.462) 185 (3.726) (11.713)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aporte de Capital ..................................................................................... 88.253 - 88.253 -
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento ......................... 88.253 - 88.253 -
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa .............. 160 (149) 10.451 12.680
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .............................. 5 154 25.188 12.100
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa
 mantido em moedas estrangeiras ......................................................... - - 848 408
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício.................................. 165 5 36.487 25.188

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
PASSIVO 2018 2017 2018 2017
CIRCULANTE
Fornecedores .......................................................................................... - - 66.094 50.788
Impostos e contribuições a recolher ........................................................ 31 29 8.868 12.256
Salários e encargos sociais ..................................................................... 1 1 42.573 73.551
Contas a pagar a partes relacionadas..................................................... - - 42.682 3.157
Dividendos a pagar.................................................................................. 1.243 - 1.243 -
Receitas de mobilização diferidas ........................................................... - - 13.263 1.038
Provisões para multas contratuais .......................................................... - - 4.010 14.524
Provisão para perdas futuras .................................................................. - - 42.873 -
Outros passivos circulantes..................................................................... - - 8.575 7.619
Total do passivo circulante ...................................................................... 1.275 30 230.181 162.933
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas..................................................... - - 2.419 796
Provisões ................................................................................................. - - 4.530 85.643
Receitas de mobilização diferidas ........................................................... - - 13.662 -
Outros passivos não circulantes.............................................................. - - 24.975 8.200
Total do passivo não circulante ............................................................... - - 45.586 94.639
TOTAL DO PASSIVO .............................................................................. 1.275 30 275.767 257.572
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ........................................................................................... 293.261 205.008 293.261 205.008
Reserva de capital ................................................................................... 37.424 37.424 37.424 37.424
Reserva de lucros.................................................................................... 79.668 39.490 79.668 39.490
Reserva de conversão de moeda estrangeira......................................... 9.458 6.372 9.458 6.372
Total do patrimônio líquido....................................................................... 419.811 288.294 419.811 288.294
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................. 421.086 288.324 695.578 545.866

Expocachaça 2019 deve movimentar R$ 55 milhões em negócios
A 29ª edição da Expoca-

chaça, maior e mais impor-
tante feira da cachaça do país, 
será realizada de 06 a 09 de 
junho, de quinta a domingo, 
no Expominas (Av. Amazo-
nas, 6200, Gameleira), em 
Belo Horizonte. O tradicio-
nal evento chega em 2019 
como uma vitrine de mais 
de 21 anos de tradição para 
toda a cadeia produtiva e de 
valor da cachaça. Produtores 
de Minas Gerais e outros 20 
Estados apresentam diver-
sas marcas da bebida para 
comercialização. Além dos 
cerca de 200 expositores, a 

feira terá apresentações mu-
sicais durante os quatro dias 
de evento. A expecta tiva da 
organização é receber 60 mil 
visitantes e movimentar R$ 
55 milhões em negócios.

Desde a sua criação, em 
1998, a Expocachaça já 
movimentou mais de R$ 
400 milhões em negócios 
na feira e na pós-feira. Para 
o presidente e fundador da 
Expocachaça, José Lúcio 
Mendes, o evento traz visi-
bilidade para a bebida que 
é patrimônio cultural de 
Minas Gerais. “Além da ca-
chaça, nós temos no evento 

toda a cadeia produtiva com 
equipamentos, insumos e 
serviços. A feira é o retrato 
do desenvolvimento do setor 
ao longo dos anos, de como 
o setor está se organizando. 
Todas as bebidas destiladas 
no mercado mundial já tive-
ram o seu boom. Hoje, elas 
não possuem condições de 
ocupar mais espaço de mer-
cado, elas estão mantendo 
ou perdendo espaço. A úni-
ca bebida que tem condições 
de conquistar espaços im-
portantes no mercado inter-
nacional é a cachaça”, frisa 
José Lúcio Mendes.

A cachaça movimenta R$ 
7,5 bilhões por ano no país, 
incluindo a cadeia produtiva 
como um todo, sendo que R$ 
1,7 bilhões são da produção 
mineira. Entre os destilados 
consumidos no Brasil, ela 
representa 87% dos produ-
tos comercializados e con-
sumidos no país. “A cachaça 
é motivo de orgulho para os 
produtores. Hoje, eles pro-
duzem na faixa de 1,3 bilhão 
de litros/ano. Porém, temos 
uma grande oportunidade a 
ser explorada, uma vez que 
apenas 1% do que é produ-
zido no país é exportado, a 

cachaça é praticamente ine-
xistente no mercado externo. 
Ela é a única bebida brasi-
leira que ainda não chegou 
com força ao exterior. Ela 
tem uma série de vantagens 
competitivas e potencial 
para conquistar o mercado 
externo. E a Expocachaça é 
uma vitrine para os produ-
tores realizarem novos ne-
gócios, inclusive parcerias 
comerciais internacionais”, 
destaca José Lúcio Mendes. 
N o último ano, a bebida foi 
exportada para 77 países.

Em 2018, São Paulo, Per-
nambuco, Paraná, Rio de Ja-

neiro e Ceará foram os cinco 
principais estados exportado-
res de cachaça, levando em 
consideração a quantidade ex-
portada. A cachaça é a bebida 
nacional do Brasil por decreto 
federal e o Brasil conta com 
30 mil produtores, sendo que 
98% são formados por peque-
nos e micro-empresários. A 
bebida gera cerca de 600 mil 
empregos diretos e indiretos. 
A produção brasileira é for-
mada por 70% de cachaça de 
coluna ou industrial e 30% de 
cachaça de alambique. E qua-
tro mil marcas disputam mer-
cado no Brasil.
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Fazenda fiscaliza emissão de Nota 
Fiscal ao Consumidor Eletrônica

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) 
intensificou este mês a fiscalização sobre estabelecimen-
tos comerciais que não estariam emitindo a Nota Fiscal 
ao Consumidor Eletrônica (NFC-e). O trabalho começou 
pela capital e por Petrópolis, na Região Serrana. Em um 
único dia uma equipe de nove auditores-fiscais da Receita 
Estadual (Afres) vistoriou 30 lojas nessas duas cidades.

A emissão da NFC-e em todas as vendas feitas ao con-
sumidor é obrigatória desde 1º de janeiro de 2017, de 
acordo com a Resolução Sefaz 720/14. Em alguns casos, 
os auditores constataram que muitas lojas sequer têm os 
sistemas e impressoras que emitem o documento e en-
viam as informações para a Secretaria de Fazenda para 
o cálculo dos impostos. As empresas autuadas terão um 
prazo de 30 dias para regularizar a sua situação.

Conselho de Ética
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alerj, 

presidido pela deputada Martha Rocha (PDT), fará um 
levantamento para descobrir se ainda existem processos 
em tramitação no conselho deixados pela legislatura pas-
sada. O deputado Max Lemos (MDB) é o vice-presidente 
da comissão que tem ainda como membros os deputados 
Zeidan Lula (PT), Léo Vieira (PRTB), Rodrigo Bacelar 
(PSD) e Alexandre Knoploch (PSL). Chicão Bulhões 
(Novo) e Anderson Moraes (PSL) são os suplentes.

Ficha suja fora da Prefeitura do Rio
A Câmara Municipal do Rio aprovou uma Emenda à 

Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro que impede 
a nomeação de pessoas consideradas inelegíveis confor-
me a Lei da Ficha Limpa para cargos de grande importân-
cia na administração do município. A medida tem como 
objetivo proteger a probidade administrativa consideran-
do a vida pregressa do candidato. Quem for considerado 
inelegível pela Justiça não poderá assumir os cargos de 
secretário municipal, subsecretário municipal, subprefei-
to e administrador regional ou cargos correlatos, mas no-
menclaturas diferentes.

Displays no lugar dos velhos cartazes
Sabe aqueles cartazes desgastados pelo tempo, com vá-

rias folhas amareladas afixadas em estabelecimentos co-
merciais, cada uma com uma Lei? Eles estão com os dias 
contados. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma 
lei que autoriza a substituição de cartazes e placas que 
dão publicidade a leis e decretos estaduais por displays 
eletrônicos. Esses dispositivos, além de modernos, são de 
fácil visualização e manutenção.

Capacitação de funcionários
A Assembleia Legislativa do Rio fechou um convênio 

com a Universidade Estácio de Sá para que os servidores 
ativos e inativos do Parlamento Fluminense tenham des-
contos de 50% nos cursos de graduação e de 40% nos de 
pós-graduação da universidade. O convênio foi uma ini-
ciativa do presidente da Casa, deputado André Ceciliano 
(PT). O benefício valerá também para os dependentes dos 
funcionários. Pelo convênio, a Estácio também ministrará 
aulas na Escola do Legislativo do Estado do Rio (Elerj).

Verba para combate à violência contra mulher
Os deputados derrubaram o veto do governador Wilson 

Witzel e criaram um fundo estadual de enfrentamento à 
violência contra as mulheres. O objetivo é promover cam-
panhas, realizar assistência jurídica e incentivar pesqui-
sas, entre outras ações. Agora, 0,2% da arrecadação do 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza serão destinados 
ao fundo, que também prevê o recebimento de doações 
e a formação de convênios e parcerias entre instituições 
públicas e privadas e outros tipos de repasses.

DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio
Braga

Ronaldo
Ferraz

ronaldoferraz35@yahoo.com.br

Deputada Martha Rocha

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão 
Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de maio de 2019, às 
10:00 horas, na sede social do IEPEGES na Avenida das Américas, n. 6.205, 
loja E, cidade e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar o Relatório 
da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apreciar as metas e diretrizes 
estipuladas pelo Conselho de Gestão; e (iii) Ratificar o jornal escolhido 
para publicações legais. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Aprovar 
a reforma do Estatuto Social do IEPEGES; (v) Aprovar eleição para nova 
composição do Conselho de Gestão do IEPEGES; e (vi) Aprovar a eleição 
para nova composição da Diretoria do IEPEGES. Informações Gerais:  
Os associados deverão apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou 
documento societário pertinente que comprove a representação legal, com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019
Charles Souleyman Al Odeh – Presidente do Conselho de Gestão

Glória de Fátima Teixeira Ciarlini - Diretora Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 

DA ILHA DO GOVERNADOR
PRAIA DE OLARIA, S/Nº, 

ATERRO DO COCOTA - ILHA DO GOVERNADOR/RJ
C.E.P.: 22910-290 - Tel.: (21) 3626-4725 

E-mail: ilh02vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DO INVENTÁRIO DE VACLAV 
SOUKUP - PROCESSO Nº 0000312-45.1994.8.19.0207, 

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CATARINA CINELLI VOCOS CAMARGO –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) herdeiro(s) e o 
representante do espólio, que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 21/05/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 23/05/2019 às 
11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, 
o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de 
Avaliação de fls. 998/999: (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 
983/990) LOTE 01: Apartamento 201, do Prédio situado na Rua 
Francisco Goes Calmon, nº 210, Ilha Do Governador, Freguesia 
De Nossa Senhora Da Ajuda. JUSTIFICATIVA: Certifico que, 
tendo em vista que me dirigi ao endereço e não havendo morador 
que me pudesse mostrar o imóvel, não obtive acesso ao interior 
da residência, razão pela qual apresento o auto de avaliação 
indireta. METODOLOGIA UTILIZADA: Inicialmente, esclareço que 
a metodologia empregada, método comparativo direto de dados de 
mercado, deve ter a preferência, sempre que possível, conforme 
recomendação constante da ABNT NBR14563-2 em seu item 8.1.1. 
Procedi a pesquisa junto ao mercado de imóveis locais, usando 
sites de imobiliárias, para obter preços de imóveis semelhantes ao 
objeto da presente avaliação. A pesquisa teve parâmetro 04 imóveis 
da região. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 
AVALIADO, conforme o RGI: Matrícula nº 84.499, Apartamento 201, 
do prédio situado na Rua Francisco Góes Calmon, nº 210, Ilha do 
Governador, Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, com fração de 
½ do respectivo terreno (lote 01 do PA 41.497) e com direito a três 
(03) vagas para automóvel de passeio na garagem. FINALIDADE: 
Avaliação de Imóvel para processo de inventario que tramita na 2ª 
Vara Civil, conforme decisão desde Juízo às fls. __. OBJETIVO: 
Apuração do mercado imobiliário, do imóvel objeto da avaliação. 
Destarte tendo como referência as amostras das fls. 984/985, 
usados como comparativos, apurei um valor médio do metro 
quadrado de R$ 4.503,00. AVALIAÇÃO: O imóvel avaliado tem 239 
metros quadrados (conforme IPTU), e usando o valor médio do 
metro quadrado apurado, AVALIO o imóvel em R$ 1.076.217,00 
(Um milhão, setenta e seis mil e duzentos e dezessete reais).
(Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 991/993) LOTE 02: 
Apartamento 202, do Edifico situado na Rua Aureliano Pimentel 
303, Freguesia De Nossa Senhora Da Ajuda. JUSTIFICATIVA: 
Certifico que, tendo em vista que me dirigi ao endereço e não 
havendo morador que me pudesse mostrar o imóvel, não obtive 
acesso ao interior da residência, razão pela qual apresento o auto 
de avaliação indireta. METODOLOGIA UTILIZADA: Inicialmente, 
esclareço que a metodologia empregada, método comparativo 
direto de dados de mercado, deve ter a preferência, sempre que 
possível, conforme recomendação constante da ABNT NBR14563-
2 em seu item 8.1.1. Procedi a pesquisa junto ao mercado de 
imóveis locais, usando sites de imobiliárias, para obter preços de 
imóveis semelhantes ao objeto da presente avaliação. A pesquisa, 
realizada em 19/02/2019, teve parâmetro 03 imóveis da região.
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIADO, 
conforme o RGI: Matricula n º 112660. Apartamento 202, do Edifico 
situado na Rua Aureliano Pimentel 303, Freguesia de Nossa 
Senhora da Ajuda, desta cidade, com direito a 02 vagas de garagem 
e sua correspondente fração ideal de ¼ do respectivo terreno. 
FINALIDADE: Avaliação de Imóvel para processo de inventario 
que tramita na 2ª Vara Civil, conforme decisão desde Juízo às fls. 
__.OBJETIVO: Apuração do mercado imobiliário, do imóvel objeto 
da avaliação. (03 amostras) Destarte tendo como referência as 
amostras das fls. 992, usados como comparativos, apurei um valor 
médio do metro quadrado de R$ 5.479,00. AVALIAÇÃO: O imóvel 
avaliado tem 144 metros quadrados (conforme IPTU), e usando o 
valor médio do metro quadrado apurado, AVALIO o imóvel em R$ 
789.072,00 (Setecentos e oitenta e nove mil e setenta e dois 
reais). LOTE 03: Casa nº 82, lote 15, localizada na Rua Vaz da 
Costa, Inhauma. Devidamente registrado, dimensionado e 
caracterizado na Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a inscrição 
nº 0836503-3. Prédio: Construção em padrão antigo, no recuo 
da via pública, de ocupação residencial, erguida em estrutura 
de concreto armado e alvenaria, pintada com janelas e portas 
em alumínio em sua fachada, com seu terreno completamente 
murado e gradeado em sua parte frontal. Imóvel: Constituído da 
casa nº 82, lote 15, da Rua Vaz da Costa, Inhaúma, devidamente 
registrado, dimensionado e caracterizado na Prefeitura do Rio de 
Janeiro, sob a inscrição nº 0836503-3, conforme dados constantes 
no espelho de IPTU apresentado. Neste sentido, procedi a 
AVALIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL ACIMA em R$ 130.000,00 
(Cento e trinta mil reais). E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas 
de estilo, ficando o(s) herdeiro(s) e o representante do espólio 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,
sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. 
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade do Rio de Janeiro, 
em 18 de março de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, 
subscrevo __. (ass.) CATARINA CINELLI VOCOS CAMARGO –
Juiz de Direito. 

Turismo receia MP que  
libera aéreas a estrangeiro

Sete em 10 têm mais 
da metade da renda 
para pagar dívida

Aumentou em 14 pontos 
percentuais o número de 
consumidores inadimplentes 
que alegam estar com mais 
de 50% da renda compro-
metida com o pagamento de 
dívidas. Segundo a pesquisa 
Perfil do Consumidor da Boa 
Vista, realizada com pouco 
mais de 1.500 respondentes, 
em todo o país, ao longo do 
segundo semestre de 2018, 
70% dos entrevistados disse-
ram estar com mais de 50% 
da renda comprometida con-
tra 56% dos respondentes no 
primeiro semestre de 2018.

A pesquisa também iden-
tificou que para 82% está 
muito difícil manter as con-
tas em dia. Percentual que 
permaneceu estável na com-
paração com o semestre an-
terior.

De acordo com o levanta-
mento, 51% dos consumido-
res informaram que possuem 
dívidas de até R$ 3 mil. 23% 
até R$ 1 mil (contra 32% do 
primeiro semestre de 2018); 
28% deles que possuem va-
lores acima de R$ 1 mil e 
até R$ 3 mil (contra 34% do 
primeiro semestre de 2018). 
Quanto maior o número de 
contas, maior é o valor de-
vido. Segundo a pesquisa, 
67% possuem cinco contas 
ou mais que geraram a res-
trição e com valores devidos 
que superam R$ 4 mil.

Saltou de 7% para 24%, 
entre o primeiro e o segun-
do semestre de 2018, o per-
centual de respondentes que 
alegaram ter ficado inadim-
plentes porque houve uma 
diminuição da renda, uma 
alta de 17 pontos percentu-
ais. Outros 33% dos consu-
midores disseram que fica-
ram inadimplentes por conta 
do desemprego. Eram 44% 
nesta situação no primeiro 
semestre de 2018. Em tercei-
ro lugar ficou o descontrole 
financeiro (18%), que per-
maneceu praticamente es-
tável na comparação com o 
semestre anterior. Em segui-
da o empréstimo do nome a 
terceiros (11%); despesas 
extras com saúde/educação 
(10%); atraso no recebimen-
to de salário (2%) e cobrança 
indevida (2%).

Aproximadamente 30% 
dos consumidores tomaram 
conhecimento da restrição 
pelo próprio credor. 25% 
por empresa de cobrança e 
outros 31% pelos Órgãos de 
Proteção ao Crédito, como 
o SCPC. 43% dos consumi-
dores com restrição já pro-
curaram ajuda em bancos. 
42% procuraram parentes e 
familiares. 35% financeiras 
e 23% amigos ou colegas. 
Em média, pouco menos de 
10% deles conseguiu a ajuda 
esperada; 27% compraram 
bens ou contrataram ser-
viços cujo pagamento está 

atrelado ao boleto bancário, 
e por conta do não pagamen-
to deste compromisso finan-
ceiro ficaram com restrição. 
Destes, 26% referem-se às 
contas de telefone exclu-
sivamente. 25% despesas 
com educação. 24% contas 
de concessionárias (água, 
luz, gás) 16% taxas e tarifas 
diversas (IPTU, IPVA, con-
domínio, etc) e 9% despesas 
médicas.

O cartão de crédito foi 
apontado como o segundo 
meio de pagamento na lis-
ta (24%), seguido por carnê 
(14%), cartão de loja (12%), 
empréstimo pessoal (11%), 
cheque especial (8%) e che-
que pré-datado (4%).

Questionados sobre qual 
conta em atraso pagariam 
em primeiro lugar, 32% dos 
consumidores disseram que 
seriam as compras realiza-
das com o cartão de crédito. 
22% o pagamento de boletos 
(sendo que 37% referem-se 
às despesas com educação, 
24% concessionárias, 19% 
taxas e tarifas, 12% despesas 
com contas de telefones ex-
clusivamente, e 8% às des-
pesas com planos médicos). 
15% carnê de financiamen-
to/crediário e 12% emprésti-
mo pessoal/consignado. 9% 
cartão de loja. 7% cheque 
especial e 3% cheques.

O estudo ainda avaliou 
que 20% dos consumidores 
entrevistados disseram que 
conseguirão pagar as dívi-
das que geraram a restrição 
num prazo menor do que 30 
dias. Já 36% afirmaram que 
devem pagar o débito entre 
30 e 90 dias. 19% entre 90 e 
180 dias e 25% acima de 180 
dias. Ainda em relação ao 
total de devedores, 37% dos 
que pretendem pagar irão 
quitar o valor total devido. 
Já os outros 63% farão após 
a tentativa de renegociação 
ou obtenção de desconto no 
valor devido.

Também 21% alegaram 
não possuir outras dívidas 
além daquelas que geraram 
a restrição. Em contraparti-
da, daqueles que afirmaram 
possui, 59% disseram que 
os débitos irão comprometer 
o orçamento dos próximos 
12 meses. Já 56% dos con-
sumidores que estão com 
restrição não pretendem fa-
zer novas compras/financia-
mentos, mesmo após quita-
rem suas atuais dívidas. 18% 
pretendem comprar (destes, 
23% automóvel e 17% casa 
própria).

Pouco mais de 1.500 con-
sumidores responderam à 
Pesquisa Perfil do Consu-
midor realizada de modo 
online no segundo semestre 
de 2018 pela Boa Vista. Os 
resultados consideram 2,3% 
de margem de erro e 95% de 
grau de confiança.

O Ministério do Turis-
mo vê com preocupação a 
alteração do texto da MP 
863/2009 aprovada nesta 
quinta-feira pela Comissão 
Mista do Senado Federal.

A inclusão de emendas al-
terando o conteúdo original 
pode ter um impacto perigo-
so na abertura do mercado 
de aviação nacional e afastar 
empresas estrangeiras que 
desejam operar no país, in-
cluindo as low costs.

Segundo a pasta, “nesta 
equação, a população brasi-
leira é a grande prejudicada, 
uma vez que a ampliação do 
mercado - atendido atual-
mente por quatro empresas, 
sendo uma em processo de 
recuperação judicial - pos-
sibilitará o aumento de rotas 
com possibilidade de impacto 
na redução do custo da passa-
gem aérea para os viajantes”.

O Ministério do Turis-
mo “acredita que o setor de 
viagens reúne todas as con-
dições necessárias para de-
senvolver o novo ciclo eco-
nômico do país, mas defende 

que isso só é possível por 
meio da abertura do mercado 
nacional e a adoção de me-
didas para desburocratizar o 
setor, não havendo mais es-
paço para retrocessos.”

A Medida Provisória 
863/18 eleva de 20% para 
100% o limite de participação 
estrangeira em companhias 
aéreas. Favorável à abertura 
do setor aéreo ao capital es-
trangeiro, o relator - senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
- rejeitou todas as 21 emen-
das apresentadas ao texto.

No mês passado, o Plená-
rio da Câmara havia aprova-
do projeto semelhante (PL 
2.724/15), que permite que o 
capital social das companhias 
aéreas com sede no Brasil seja 
totalmente estrangeiro. O limi-
te atual de 20% é determinado 
pelo Código Brasileiro de Ae-
ronáutica (CBA, Lei 7.565/86).

Austrália, Nova Zelândia 
e União Europeia também já 
admitem 100% de capital es-
trangeiro para empresas que 
atuem somente dentro de seu 
território.

SALVE OGUM -
Neste sábado (dia 
27), na Praça da 
Harmonia, aconte-
ce o IX Samba Pra 
Jorge. O evento 
começa a partir de 
13h, quando será 
servido a tradi-
cional feijoada de 
Ogum. Na ocasião, 
haverá roda de 
samba com o grupo 
Alma de Sambis-
ta (botequim Vaca 
Atolada) e performances de dança sobre Violência Doméstica 
e Racismo, do Grupo de Teatro do Oprimido Chocolates de 
Ponto Chic. Entrada franca.

Mais uma realização do Bloco da Harmonia e 1003 Artes. 
Salve Jorge!
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DIÁRIO
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 49,10, com ganho de 0,79%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 15,37, com ganhos de 2,81%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
23,17 com ganho de 0,17%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
37,14, com desvalorização de 0,51%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da JBS terminaram cotadas a R$ 
20,49, com valorização de 1,47%. Os três indicadores sema-
nais 20,mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 
43,85, com valorização de 1,53%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido..

Sexta-feira, 26 de abril de 2019

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.583.456/0001-33 - NIRE: 33.3.0028651-9

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBEN-
TURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, 
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA A 
SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE 
ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS 
RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA JAURU TRANSMISSORA DE ENER-
GIA S.A. - Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, em série única, para oferta pública de distribuição, com 
esforços restritos de colocação da Jauru Transmissora de Energia S.A.
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), a reu-
nirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das 
Cláusulas 7.2 e 7.4 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Úni-
ca, para Oferta Pública de Distribuição, com Esforços Restritos de Coloca-
ção da Jauru Transmissora de Energia S.A.”, celebrada em 24 de outubro 
de 2013, entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Cobra Brasil Serviços, Co-
municações e Energia S.A. (“Cobra”), a Isolux Energia e Participações 
S.A. (“Isolux”), e a Celeo Redes, conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 
de 03 de maio de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câma-
ra, nº 160, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) 
aprovar ou não a ratificação pelos Debenturistas da aprovação à alteração 
do controle societário da Companhia para a Celeo Redes, conforme já an-
teriormente aprovada e implementada em 26 de dezembro de 2018, nos 
termos do Share Purchase Agreement and Other Covenants, celebrado em 
5 de junho de 2018, sob condição resolutiva, na AGD, em razão de não 
terem sido concluídos ainda os procedimentos necessários para assinatura 
dos Aditamentos pela Companhia para a alteração do controle societário, 
aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 14 de agosto 
de 2018, com a aprovação de concessão de prazo adicional para a celebra-
ção, pela Companhia, dos Aditamentos, de modo a garantir que tal even-
to não constitua um evento de inadimplemento, vencimento antecipado ou 
qualquer outro evento similar descrito na Escritura de Emissão; (ii) aprovar 
ou não a concessão de prazo adicional para a realização das obrigações 
descritas na cláusula 5.1.(n) e (o) da Escritura de Emissão, referentes à 
apresentação no prazo de 90 dias após o termino do exercício social  de 31 
de dezembro de 2018 de cópia das demonstrações financeiras completas e 
devidamente auditadas, bem como sua publicação no site da CVM, no site 
da Companhia, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, a fim 
de garantir que tal evento não constitua um evento de inadimplemento, ven-
cimento antecipado ou qualquer outro evento similar descrito na Escritura 
de Emissão; e (iii) autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a 
Companhia, realizar todos os atos e assinar todos os documentos necessá-
rios ao cumprimento integral das deliberações objeto dos itens acima. Infor-
mações Adicionais: os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço 
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das 
respectivas Debêntures e os poderes de representação. Os instrumentos de 
mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para repre-
sentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na 
sede social do Agente Fiduciário, situada na Avenida das Américas, nº 4200,
bl. 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, e ainda por e-mail para contencioso@pentagonotrustee.
com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à sua realização. A 
Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa 
somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a 
participação na Assembleia Geral ora convocada. Rio de Janeiro, 26 de abril 
de 2019. JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

BNDES libera R$ 14,5 bilhões de janeiro a março
Infraestrutura 
fica com quase 
metade dos 
desembolsos 

Os desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) cresceram 30% nos três 
primeiros meses de 2019 em 
comparação com o mesmo 
período de 2018. No trimes-
tre, as liberações do Banco 
somaram R$ 14,48 bilhões.

O setor de infraestrutura 
foi o destaque entre os de-
sembolsos, tendo recebido 
R$ 6,96 bilhões, ou 48,1% 
dos recursos totais. Em com-
pensação. O setor de comér-
cio e serviços recebeu R$ 
1,39 bilhão, acréscimo de 
9,6% do desembolso total 
mas com redução de 48% 
em relação do primeiro tri-
mestre do ano passado.

Nos dados divulgados no 
portal do banco de fomento 
nesta quinta-feira, as apro-
vações de novos financia-
mentos pelo BNDES entre 
janeiro e março desse ano, 
por sua vez, totalizaram R$ 
9,9 bilhões (redução de 38% 
em comparação com o mes-
mo período de 2018), e as 
consultas, R$ 8,34 bilhões 
(redução de 41% frente aos 
três primeiros meses do ano 
passado). O segmento de 
mercado de capitais integra-
lizou um total de R$ 62 mi-
lhões em 15 operações para 
Fundos de Investimento em 
Participação e Projetos (FIP) 
e R$ 22 milhões para um 
fundo de crédito, o Vinci 
Energia Sustentável FIDC.

Além de infraestrutura, 
outros setores que mais de-
mandaram empréstimos do 
banco foram:  agropecuária, 
com R$ 3,54 bilhões (24,4% 
do total) e indústria, com R$ 
2,59 bilhões (17,9%). Frente 
ao primeiro trimestre do ano 
passado, as liberações para es-

ses segmentos variaram 71%, 
30% e 51%, respectivamente. 
O crescimento no crédito para 
infraestrutura foi puxado pe-
los setores de energia elétrica 
e transportes.

MPMEs

Entre janeiro e março, as 
micro, pequenas e médias 
empresas (MPME) recebe-
ram R$ 6,25 bilhões em de-
sembolsos do BNDES, mon-
tante que equivale a 43,2% 
das liberações do banco e 
corresponde a um cresci-
mento de 3% frente ao mes-
mo período de 2018.

No segmento, as pequenas 
e médias empresas receberam 
R$ 2,05 bilhões (14,1% dos 
desembolsos) e R$ 3,1 bilhões 
(21,4%), respectivamente. 
Para as pequenas empresas, as 
liberações cresceram 20% em 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado.

Já as grandes empresas fo-
ram destino de R$ 8,23 bilhões, 
o que corresponde a 56,8% das 

liberações totais. No período, os 
desembolsos para o segmento 
cresceram 61%.

Regiões

No trimestre, a região 
Sudeste recebeu R$ 4,39 
bilhões em desembolsos 
(30,3% do total liberado), 
com uma variação de 2% 
em comparação com os três 
primeiros meses de 2018. 
A região Sul ficou com R$ 
4,13 bilhões em liberações 
(28,5% do total), com um 
crescimento de 45% frente 
ao ano passado.

Na sequência, está o Nor-
deste, com R$ 3,29 bilhões 
(22,7% do total desembol-
sado) e um crescimento de 
63%, seguido pelo Centro-
Oeste, com R$ 1,6 bilhão 
(11,2% do total) e uma va-
riação negativa de 3%, e 
pelo Norte, com R$ 1,05 bi-
lhão em liberações (7,2% do 
total) e um crescimento de 
225% em comparação com 
o mesmo período de 2018.

Maior mercado de carbono  
da China fecha em queda

As cotas de emissões de 
carbono encerraram o pre-
gão desta quinta-feira em 
22,47 iuanes (US$ 3,34) 
por tonelada, queda de 
0,09% em relação a quarta-
feira, segundo a Bolsa de 
Emissões da China (Guan-
gzhou), o maior mercado 
local de carbono do país. 
Um total de 298.094 tonela-
das de cotas foram negocia-
das num valor total de 6,28 
milhões de iuanes.

O mercado de carbono 
de Guangdong cobre todas 
as empresas da província 
que emitem mais de 20 
mil toneladas de dióxido 
de carbono por ano, exceto 
aquelas em Shenzhen, que 
tem um mercado separado. 
Até agora foram incluídas 
mais de 240 empresas nos 
setores de geração elétrica, 
aço, cimento, produtos pe-
troquímicos, fabricação de 
papel e aviação. 

As atividades no mer-
cado refletem o custo de 

controle das emissões da 
indústria em Guangdong, 
polo manufatureiro e gran-
de consumidor energético 
na China, explicou a agên-
cia Xinhua.

As cotas, oficialmente 
conhecidas como Cotas de 
Emissões de Guangdong 
(GDEA, na sigla em in-
glês), são licenças de emis-
sões de dióxido de carbono 
concedidas às empresas. 

As empresas cujas 
emissões ultrapassam sua 
cota devem comprar co-
tas extras das autoridades 
ou no mercado, onde são 
comercializadas as cotas 
não usadas das empresas 
que emitem menos polui-
ção.

Desde sua abertura em 
dezembro de 2013, o mer-
cado comercializou cerca 
de 112,43 milhões de to-
neladas de GDEA, com 
um valor total de cerca 
de 2,21 bilhões de iuanes 
(US$ 330 milhões).
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Não haverá fusão entre 
Deutsche e Commerzbank

Por causa da necessidade de capital extra, dos elevados 
custos de reestruturação e dificuldades para a execução, 
foi abandonada a intenção da fusão do Deutsche Bank 
com o Commerzbank. Segundo Christian Sewing, CEO 
do Deutsche, “fez sentido avaliar esta opção para a con-
solidação doméstica em território alemão, mas precisá-
vamos ser convencidos do potencial de gerar retornos 
mais elevados e mais sustentáveis, o que não aconteceu”. 
Depois do anúncio do encerramento das negociações, as 
ações do Deutsche Bank continuaram subindo e chegaram 
aos € 7,869, com ganhos de 3,34%. As do Commerzbank 
continuaram com a tendência de baixa e desvalorizaram 
1,95%, para os € 7,648.

Os dois bancos alemães se esforçam para apresentar re-
sultados positivos, desde 2008. A fusão deles sempre foi 
muito criticada, principalmente pela fraca credibilidade 
do Commerzbank junto aos clientes do Deutsche Bank. 
Ambos os bancos têm-se debatido para apresentar lucros 
desde a crise financeira de 2008.

Maduro acusa Novo Banco de roubar
O português Novo Banco impediu a realização de 

operações entre instituições uruguaias e a Venezuela no 
valor de US$ 1,3 bilhão. Agora, Nicolás Maduro pede a 
intervenção do Governo de Portugal naquilo que consi-
dera “roubo”. De acordo com as acusações do presiden-
te da Venezuela, os bancos europeus “roubaram” US$ 30 
bilhões de fundos do seu país. Maduro insiste que, se os 
Estados Unidos e a Europa querem “realmente ajudar” a 
Venezuela, então devem desbloquear esses recursos.

Situação complicada na Argentina
Há um ano, segundo a Bloomberg, as probabilidades de 

um calote na dívida argentina se situavam em 23%. Agora, as 
estimativas do não pagamento nos próximos 5 anos aumen-
taram para 61%. A produção voltou a se contrair, a inflação 
disparou para mais de 50%, e os juros foram para 68%.

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 33.3.0032943-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária. 1. Data, Hora e Local: Realizada em
18/04/2019, às 11h, na sede social da Smartcoat - Serviços em Revestimentos 
S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, loja 250, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação, na forma do §4º do Art.124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo em 
vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme Lista de Presença de Acionistas que, devidamente assinada, constitui o 
Anexo I à presenta ata. 3. Publicações: Demonstrações Financeiras relativos ao 
exercício social findo em 31/12/2018, todos publicados em 11/04/2019 no DORJ 
e no jornal “Monitor Mercantil”, nas págs. 32 da parte V e 5 do caderno Financei-
ro, respectivamente, conforme Anexo II. 4. Mesa: Presidente: Sr. Túlio Cintra;
Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves Costa. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: 
(i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do rela-
tório da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício so-
cial findo em 31/12/2018; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício a distribui-
ção de dividendos relativos ao exercício social findo em 31/12/2018; (iii) a fixação
da remuneração global dos membros da administração da Cia.; e (iv) reeleição
dos membros do Conselho de Administração. 6. Deliberações: Os acionistas,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 6.1. A aprova-
ção do relatório da administração, das contas dos administradores e das demons-
trações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
6.2. A aprovação da não distribuição de lucro líquido aos acionistas, tendo em
vista que a Cia. apurou prejuízo de R$6.902.345,26 no exercício social encerra-
do em 31/12/2018, conforme registrado nas demonstrações financeiras, ao qual
(i) foi acrescido um ajuste negativo de R$3.579.699,98 decorrente de resultados 
de exercícios anteriores, conforme CPC 47/48, (ii) foi absorvida reserva de capital
no montante de R$5.000.000,00, resultando num prejuízo final correspondente a
R$5.482.045,24; 6.3. Nos termos do art. 152 da LSA, fixar a remuneração global
dos membros da administração da Cia. para o exercício social de 2019 em até
R$1.051.380,00; e 6.4. A reeleição dos membros do Conselho de Administração
da Cia. para mandato unificado de 2 anos a contar da presente data, nos termos do
§1º do Art. 8º do Estatuto Social. O Conselho de Administração será composto por
(i) Túlio Cintra, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identi-
dade nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP, inscrito CPF/MF nº 120.423.248-
25, com endereço na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia,
Jacarepaguá, CEP 22760-401, Rio de Janeiro/RJ, como Presidente do Conselho 
de Administração; (ii) Luiz Antônio Angélica, brasileiro, natural de Areias/SP,
solteiro, nascido em 02/10/1961, técnico de pintura, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 1.656.339, expedida pela SSP/PA e CPF/MF nº 035.795.388-61,
residente e domiciliado em Areias/SP, na Av. Siqueira Campos, nº 532, Centro,
CEP 12820-000, como membro do Conselho de Administração; e (iii) Yoshiro
Marcelo Sakaki Leal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Miguel
Navarro y Cañizares, 400, apt. 202, Pituba, CEP 41810-215, Cidade de Salvador/
BA, portador da carteira de identidade nº 05.395.453-09, expedida pelo SSP-BA, 
CPF/MF nº 909.654.005-06, como membro do Conselho de Administração. Os
conselheiros ora eleitos para mandato de 2 anos a contar da presente data, decla-
ram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia po-
pular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos, cumprindo todos os requisitos no art.
147 da LSA. Em ato contínuo e nos termos do art. 149 da LSA, os diretores tomam 
posse mediante termos lavrados e arquivados na sede da Cia., que constituem
os Anexos III, IV e V respectivamente, à presente ata. 7. Encerramento, Lavra-
tura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada
a assembleia e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada
por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário,
nos termos do §1º do art. 130 da LSA. 8. Assinatura: Mesa: Presidente - Túlio
Cintra; Secretário - Marcelo Gonçalves Costa. Acionistas Presentes: acionistas
representando da totalidade do capital social da Cia.. Certifico que a presente
ata é cópia da original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 18/04/2019.
Mesa: Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário.
Jucerja nº 3588677, em 24/04/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

   Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores da FACULDADE CELSO LISBOA a comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
04 de maio de 2019, às 13h em primeira convocação, e 
às 13h30 em segunda e última, com qualquer número, 
no Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, nº 35, 2º andar, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, para discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

• problemas trabalhistas relativos a carga horária e salário 
dos professores.
• Assuntos gerais. 

Esta convocação é feita nos termos do Estatuto do Sin-
dicato.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraído 
dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL, 

processo nº 0036266-13.2002.8.19-0001, movida por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO RIO BELO contra 
PAULO CESAR BARROS MORGADO, na forma abaixo:

A Doutora KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza 
de Direito da 42ª Vara Cível do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos 
que o presente Edital de Leilão e Intimação, com prazo de 5 (cinco) 
dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a PAULO CESAR BARROS MORGADO e WALDIR 
DE WILTON MORGADO, para ciência de que no próximo dia 07
de MAIO de 2019, às 13:05 horas, no Átrio do Fórum do Rio de 
Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, térreo, hall dos elevadores, 
pelo Leiloeiro Público Oficial MARIO MILTON BITTENCOURT 
RICART, será apregoado e vendido, a quem maior lance oferecer 
acima da avaliação, o DIREITO E AÇÃO do bem penhorado objeto 
da lide e caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 14
de MAIIO de 2019, no mesmo horário e local para a realização do 
segundo Leilão, quando então a venda será feita a quem maior 
lance oferecer, independente da avaliação na forma do art. 891 § 
único, do CPC, o imóvel registrado no 2º RGI, matrícula nº 09333, 
descrito e avaliado as fls. 500 (Autos Eletrônicos): Tendo feito uma 
pesquisa informal no mercado imobiliário, obteve a informação 
de que o valor do preço do imóvel objeto da penhora, ou seja, 
sala 211 do edifício sito à Rua do Riachuelo, nº330, devido a crise 
que atravessa no momento, está atualmente em torno de R$ 
250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais),  em 20 de outubro 
de 2016, equivalentes a 83.269,49 ufir’s que correspondem em 
2019 ao valor atualizado de R$ 284.874,00 (Duzentos e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais). A arrematação, far-
se-á à vista conforme art. 892  do CPC, acrescida de 5% (cinco por 
cento) de comissão ao Leiloeiro, e custas de cartório de 1% (hum 
por cento) até o limite máximo permitido por lei. As certidões serão 
lidas no ato do pregão, assim como informações sobre débitos 
etc. Conforme certidão emitida pelo 2º RGI, do imóvel inscrito na 
matrícula nº 09333: Imóvel: Sobre-loja 211, do edifício sito à Rua 
do Riachuelo, nº 330; AV – 1: Memorial; R-2 – Título: Promessa 
de Venda; R-3 – Título: Compra e Venda; R-4 – Título: Compra e 
Venda; R-5- Título: Compra e Venda; R6- Título – Compra e Venda. 
Forma do Título: Escritura  do Registro Civil da 8ª Circunscrição e 
Tabelionato desta cidade, livro 104,  fl.122, de 28.06.89, extraída 
por certidão em 29.06.89, protocolada neste cartório sob o 
196.233, em 24.07.89. Transmitente: Oswaldo Souza Oliveira, 
advogado, já qualificado no ato R-5. Adquirente: Carolina de Lima 
e Silva, brasileira, viúva, funcionária pública, CPF 105.803.877-04, 
residente e domiciliada nesta cidade; R-7- Título: Penhora. Forma 
do título: Contrafé do Mandado expedido em 06.12.2006, pelo 
Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 
Capital – RJ; Consta prenotado Penhora da 12ª Vara de Fazenda 
Pública e Penhora da 42ª Vara Cível do Rio de Janeiro. De acordo 
com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) matrícula 
1252441-9 constam débitos no valor de R$38.656,25. Também 
constam débitos de taxa de incêndio no valor de R$437,56.  
Conforme decisão de folha 579, a alienação será livre de ônus 
desde que, após a satisfação do crédito executado, o produto 
restante seja suficiente para quitar todas as dívidas, inclusive 
de condomínio e impostos incidentes sobre o bem. E para o 
conhecimento geral de todos, foi expedido este edital, que será 
publicado e afixado no local de costume na forma da Lei, ficando os 
executados cientes da Hasta Pública, suprindo assim a exigência 
contida no Art. 889 inciso I do CPC. Dado e passado nesta Cidade 
do Rio de Janeiro, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezenove. Eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva, Chefe 
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. KATIA CILENE 
DA HORA MACHADO BURGARIM - Juíza de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
DO FORO CENTRAL 

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 
DE MADUREIRA – RIO DE JANEIRO. 

AV. ERNANI CARDOSO, Nº 152, 2º  ANDAR 
CASCADURA – RIO DE JANEIRO/RJ

C.E.P.: 21310-310 - TEL.: (21) 2583-3521 
E-MAIL: MAD01VCIV@TJRJ.JUS.BR

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA proposta 
por CONDOMÍNIO CENTRAL COMERCIAL POLO 1 - EDIFÍCIO 
POLO em face de HEMOCENTER MEDINA LABORATORIAL 

LTDA (SUCESSORA DE HEMOCENTER LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES  E PATOLOGIA  CLÍNICA LTDA.), CÍCERO 

FERNANDES DA SILVA NETO  e  PAULO CESAR DO COUTO  
COELHO - PROCESSO Nº 0013968-98.2005.8.19.0202, 

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) RICARDO LAFAYETTE CAMPOS – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) executado(s) - 
HEMOCENTER MEDINA LABORATORIAL LTDA (SUCESSORA 
DE HEMOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES  E 
PATOLOGIA  CLÍNICA LTDA.), CÍCERO FERNANDES DA SILVA 
NETO  e  PAULO CESAR DO COUTO  COELHO -, que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE PRESENCIAL: O 
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 13/05/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 15/05/2019 às 
11:00h, sendo o Leilão Presencial realizado no Atrio do Fórum 
da Comarca Regional de Madureira, localizado na Av. Ernani 
Cardoso, 152 - Cascadura, Rio de Janeiro/RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. DO BEM 
A SER LEILOADO: (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 127) 
Sala situada na Estrada da Portela, nº 99, sala 627 (Madureira). 
JUSTIFICATIVA: “Trata-se de imóvel localizado na Estrada da 
Portela, nº 99, sala 627 (Madureira), e sua frente correspondente 
fração ideal de 0,0010 do respectivo terreno, designado  por lote 2 
PAL 34015, medindo em sua  totalidade de frente 65.80m², no  lado 
direito 5m, lado esquerdo 102,35m, e na linha dos fundos 72,80m, 
confrontando pelo lado direito com os nº 77, 77 e as casas XI fundos, 
VIII, VII, V, X, VI, , I e II da vila nº 69 da Estrada do Portela, pelo lado 
esquerdo com o nº e as casas I, III, IV, VII, IX, XI, XIII, XV da vila 
nº 109 da Estrada do Portela, e na linha dos fundos com os nº 86 
fundos,  lote nº 01 do PAL 34015, 100 fundos e 106 fundos da Rua 
Dagmar da Fonseca, caracterizado e  registrado sob a matricula  
nº 27616-A, Livro 4D, fls. 253 do cartório do 8º Ofício do Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital do  Rio de Janeiro, inscrito no 
Município do Rio de Janeiro para o fim de recolhimento de IPTU sob 
o nº 1375077-3, tudo  conforme cópia  dos documentos instruem 
o r. mandado. Imóvel de ocupação comercial, com 35m² de área 
edificada e idade 1981, estando  localizado numa das principais 
ruas da região: Estrada do Portela. A região possui intensidade 
de tráfego de veículos e pedestres forte, com tipo de comércio de 
atratividade alta. É dotada de toda infraestrutrura que normalmente 
serve as áreas urbanas, tais como: redes de água, energia elétrica, 
pavimentação, transporte coletivo, etc. AVALIO O IMÓVEL ACIMA 
DESCRITO em R$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil), de 
acordo com a homologação do Juiz às fls. 200”. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) herdeiro(s) e o 
representante do espólio intimado(s) da hasta pública se não 
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do 
art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de 
costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade 
do Rio de Janeiro, em 26 de março de 2019. Eu, digitei __, e Eu, 
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) RICARDO LAFAYETTE 
CAMPOS– Juiz de Direito.

Brasil recebeu menos US$ 1 bilhão 
em investimentos em março
Ingressos 
líquidos diretos 
anualizados 
somaram  
US$ 88,5 bilhões

Houve menos investi-
mentos diretos no Brasil no 
mês passado. Os ingressos 
líquidos somaram US$ 6,8 
bilhões, ante US$ 7,8 bi-
lhões registrados em março 
de 2018. De acordo com o 
Banco Central, no mês, os 
ingressos líquidos foram 
compostos de US$4,0 bi-
lhões em participação no 
capital e US$2,9 bilhões 
em operações intercompa-
nhia.

“Nos últimos doze me-
ses, os ingressos líquidos 
de investimentos diretos do 
país (IDP) totalizaram US$ 
88,5 bilhões, equivalentes a 
4,72% do PIB. No primeiro 
trimestre de 2019, os ingres-
sos líquidos de IDP somaram 
US$ 21,1 bilhões, ligeira-
mente superiores àqueles ob-
servados em mesmo período 
de 2018, US$ 20,9 bilhões”, 
reportou nesta quinta-feira o 
Banco Central.

No mês, as saídas líqui-
das de investimentos em 
ações, fundos de investi-
mento e títulos de dívida 
negociados no mercado 
doméstico somaram US$ 
204 milhões, acumulando 
ingressos líquidos de US$ 
10,5 bilhões em 2019, até 

março, após saídas líqui-
das de US$5,2 bilhões e 
US$4,5 bilhões ocorridas, 
na ordem, em novembro 
e dezembro de 2018. Nos 
doze meses encerrados em 
março de 2019, as saídas 
líquidas atingiram US$ 4,4 
bilhões, inferiores às sa-
ídas líquidas de US$12,0 
bilhões ocorridas no acu-
mulado de doze meses até 
fevereiro de 2019.

Em março de 2019, o dé-
ficit em transações correntes 
totalizou US$ 494 milhões, 
ligeiramente inferior ao 
ocorrido em março de 2018, 
US$ 666 milhões, informou 
o BC. Apesar da retração 
no superávit comercial, de 
US$ 6,0 bilhões para US$ 
4,5 bilhões, houve recuo nos 
déficits das contas de servi-
ços, de US$ 2,8 bilhões para 
US$ 2,1 bilhões, e de renda 
primária, de U$ 4,0 bilhões 
para US$ 3,3 bilhões. O dé-
ficit em transações correntes 
nos doze meses encerrados 
em março de 2019 somou 
US$ 13,7 bilhões (0,73% do 
PIB), resultado próximo ao 
registrado no mês anterior 
(US$ 13,9 bilhões, 0,74% do 
PIB).

Redução nas exportações

Houve queda nas expor-
tações de bens em março, 
totalizando US$ 18,1 bi-
lhões, redução de 9,7% 
ante o mês corresponden-
te de 2018.  “A evolução 
recente das exportações 
reflete, dentre outros fa-
tores, menores vendas de 

manufaturados no merca-
do argentino, e interrupção 
da produção de minério de 
ferro em algumas unidades 
domésticas”, explicou o 
BC.

As importações de bens 
somaram US$13,6 bilhões, 
recuo de 3,7%, na mesma 
base de comparação. No 
mês não houve operações 
relativas ao Repetro, assim 
como em março de 2018. 
No primeiro trimestre, ante 
mesmo período de 2018, as 
exportações recuaram 2,6%, 
enquanto as importações au-
mentaram 0,6%.

O déficit na conta de ser-
viços atingiu US$ 2,1 bi-
lhões no mês, redução de 
25,6% na comparação inte-
ranual. Destacaram-se as re-
trações nas despesas líquidas 
de aluguel de equipamentos, 
de U$ 1,3 bilhão para US$ 
1,1 bilhão, influenciado em 
parte pelo processo de nacio-
nalização de plataformas de 
petróleo; de viagens, de US$ 
980 milhões para US$ 758 
milhões; e de transportes, de 
US$ 489 milhões para US$ 
354 milhões. No acumulado 
do ano, até março, o déficit 
em serviços reduziu 18,4% 
relativamente ao mesmo pe-
ríodo de 2018, alcançando 
US$ 6,7 bilhões.

Renda primária

Em março de 2019, o 
déficit em renda primária 
reduziu 19,2% na compara-
ção com mesmo mês do ano 
anterior, somando US$ 3,3 
bilhões. Os gastos líquidos 

com juros atingiram US$1,1 
bilhão no mês, aumento de 
10,7% na comparação inte-
ranual, com expansão nas 
despesas brutas e nas re-
ceitas de remuneração das 
reservas internacionais. Por 
outro lado, os gastos líqui-
dos em lucros e dividendos 
somaram US$ 2,2 bilhões, 
queda de 29,0% em relação 
ao mesmo mês de 2018, des-
tacando-se as menores des-
pesas de lucros associadas 
ao investimento em carteira. 
No acumulado do ano, hou-
ve redução de 7,6% no défi-
cit em renda primária, para 
US$ 11,5 bilhões.

Reservas internacionais

O estoque de reservas 
internacionais atingiu US$ 
384,2 bilhões em março 
de 2019, correspondendo 
a 354% da dívida externa 
de curto prazo residual (ex-
ceto operações intercom-
panhia e títulos de dívida 
negociados no mercado do-
méstico).

A expansão de US$ 5,7 
bilhões relativamente ao 
mês anterior decorreu de 
retorno líquido em ope-
rações de linhas com re-
compra, US$ 3,1 bilhões, 
receitas de juros (US$ 653 
milhões), e variações por 
preços, positivas em US$ 
2,5 bilhões. As variações 
por paridade reduziram 
o estoque de reservas em 
US$ 591 milhões. O esto-
que de linhas com recom-
pra recuou para US$7,9 
bilhões em março de 2019.
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“As notas explicativas completas e as demonstrações contábeis estão à disposição para consulta na sede da empresa.”

Ativo 2018 2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ........................................ 92 102
 Impostos a compensar ................................................... 19 18

111 120
111 120

Passivo 2018 2017
Circulante
 Fornecedores ................................................................. 1 -

1 -
Patrimônio líquido
 Capital social ..................................................................  100  100 
 Reservas de lucros ......................................................... 10 20

110 120
111 120

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, 
submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração 
e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2018 da Morear Desenvolvimento Imobiliário S/A. A 
Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados 
alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho 
e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e 
pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de 
Janeiro, 02 de abril de 2019. A Diretoria.

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

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

DIRETORIA CONTADOR
Hudson Bonno - Diretor
Andre Luís Pereira Gomes - Diretor

Walter Luis da Silva Junior 
CRC-RJ 093.575/O-7

Aos Administradores da Morear Desenvolvimento Imobiliário S.A. - Rio 
de Janeiro - RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Morear Desenvolvimento Imobiliário S.A.  (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Morear Desenvolvimento 
Imobiliário S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000). Base para opinião 
sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores: 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria

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

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.
Mário Vieira Lopes 
Contador - CRC-RJ 60.611/O.0 “S” MG
José Carlos de Almeida Martins 
Contador - CRC-RJ 036.737-0

2018 2017
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas ............................................. (9) (31)
Receitas financeiras ...................................................... 1 1
Despesas tributárias ..................................................... (2) (1)
Prejuízo operacional ..................................................... (10) (31)

Prejuízo do exercício ....................................................... (10) (31)
Prejuízo por ação ............................................................. (0,10)  (0,31)

Capital
social

Reservas 
de lucros Prejuízos

acumu-
lados TotalLegal

A rea- 
lizar

Saldos em 31/12/2016............ 100 20 31 - 151
Prejuízo do exercício ............... - - - (31) (31)
Reversão de lucros a realizar .. - - (31) 31 -
Saldos em 31/12/2017............  100  20 -  - 120
Prejuízo do exercício ............... - - - (10) (10)
Compensação de prejuízos 

acumulados ........................... - (10) - 10 -
Saldos em 31/12/2018............ 100 10 - - 110

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício .................................................................. (10) (31)
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em impostos a compensar .................. (1) (1)
Aumento (diminuição) em fornecedores ................................. 1 (1)

Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais .. (10) (33)
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa ....................... (10) (33)
Demonstração da diminuição no caixa e equivalentes
 de caixa

No início do exercício .............................................................. 102 135
No final do exercício ............................................................... 92 102

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa ....................... (10) (33)
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ARGUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ/MF nº 22.883.257/0001-71

 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2018 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Argus Empreendimentos e Participações Societárias S/A, levantados em 31/12/2018 
e 2017, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contri-
buiram com o sucesso da Argus. A Diretoria.

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor Presidente, 
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
I - ATIVO CIRCULANTE 203.184,70 58.795,00
Disponibilidades 203.184,70 58.795,00
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE 36.607.781,50 36.005.191,15
Participações Societárias 36.607.781,50 36.005.191,15
TOTAL DO ATIVO (I+II) 36.810.966,20 36.063.986,15

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
I - PASSIVO CIRCULANTE 23.380,00 79.607,40
Adiantamento de Acionistas 23.380,00 79.607,40
II - PATRIMONIO LÍQUIDO 36.787.586,20 35.984.378,75
Capital Social 34.909.730,00 34.909.730,00
Reserva de Lucros 1.877.856,20 1.074.648,75
TOTAL DO PASSIVO (I+II) 36.810.966,20 36.063.986,15

I - Resultado Operacional Bruto 31/12/2018 31/12/2017
Despesas Administrativas (19.382,90) (16.423,80)
Receita com Equivalência Patrimonial 822.590,35 1.224.410,89
II- Resultado do Exercício 803.207,45 1.207.987,09

Eventos PL - Total
Capital

 Integralizado
Reserva 

 de Lucros
Saldo em 31/12/2017 35.984.378,78 34.909.730,00 1.074.648,75
Resultado do Exercício - - 803.207,45
Saldo em 31/12/2018 36.787.586,20 34.909.730,00 1.877.856,20

Saldo Inicial
31/12/2018 31/12/2017

58.795,00 -
Atividades Operacionais
Resultado Operacional 803.207,45 1.207.987,09
Aumento Empréstimos Concedidos - 58.795,00
Aumento Participações Societárias (602.590,35) (1.224.410,89)
Aumento de Adiantamento de Acionistas (56.227,40) 16.423,80
Saldo Final 203.184,70 58.795,00

1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei
6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos. 2. Apu-
ração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de 
competência. 3. O Capital Social é de R$ 34.909.730,00 totalmente integraliza-
do e dividido em 34.909.730 ações ON.

Lucro do Bradesco chega a R$ 6,2 bi no trimestre
Banco pretende 
investir R$ 6 
bilhões este ano 
em tecnologia 

O Bradesco, segundo 
maior banco privado do 
país, pretende investir em 
tecnologia R$ 6 bilhões 
em 2019, anunciou o pre-
sidente-executivo do ban-
co, Octavio de Lazari, ao 
comentar nesta quinta-feira 
os resultados do primeiro 
trimestre em teleconferên-
cia para analistas. O banco 
teve alta de 22% no lucro 
recorrente do primeiro tri-
mestre, resultado em linha 
com o estimado por analis-
tas, ao somar R$ 6,24 bi-
lhões, praticamente igual a 
média de estimativas com-
piladas pela Refinitiv.

“No 1T19, atingimos um 
retorno sobre o patrimônio 
líquido médio (ROAE) de 
20,5%, o mais elevado dos 
últimos quinze trimestres. 
As evoluções do lucro, tan-
to no comparativo trimestral 
(1T19 x 4T18) como no anu-
al (1T19 x 1T18), refletem o 
bom desempenho do resulta-
do operacional, que mesmo 
partindo de um patamar ele-
vado do 4T18, evoluiu 3,1% 
no trimestre, e 15,6% em 
relação ao 1T18”, reportou 
o banco.

Um conjunto de ações 
bem-sucedidas garantiu essa 
evolução: a maior margem 
financeira com clientes, as 
menores despesas com PDD 
(Expandida) e o maior re-
sultado das operações de 

seguros, previdência e ca-
pitalização, além do bom 
desempenho das receitas de 
prestação de serviços, exem-
plificou.

De acordo com o balan-
ço, a performance deste tri-
mestre em relação ao 1T18, 
foi impulsionada pelo au-
mento do volume de ope-
rações, em função da maior 
oferta e colocação de pro-
dutos e serviços, que bene-
ficiou, principalmente, as 
receitas com administração 
de consórcios, custódia e 
corretagens e arrecadações. 
O banco também destacou 
o desempenho positivo das 
receitas com conta corren-
te, reflexo da gestão do 
portfólio de produtos de 
acordo com a segmentação 
de cada cliente.

No comparativo com o 
4T18, a redução está rela-
cionada à menor quantidade 
de dias úteis e ao efeito sa-
zonal do trimestre anterior, 
impactando, principalmen-
te, as receitas com cartões e 
operações de crédito. Além 
disto, a menor atividade do 
mercado de capitais afetou 
o desempenho das receitas 
de underwriting/assessoria 
financeira.

Carteira de crédito

Lazari destacou que o 
banco conseguiu melhorar 
sua carteira de crédito e a 
qualidade de sua carteira 
de empréstimos, mostrando 
evolução mesmo diante do 
ritmo ainda fraco da eco-
nomia do país. A carteira 
de crédito expandida foi de 
R$548,3 bilhões (+3,1% t.t. 
/ 12,7% a.a). 

A queda em provisão para 

perdas com crédito ajudou 
os resultados. A provisão 
recuou 8,4% na compara-
ção anual. Analistas do Itaú 
BBA afirmaram em relatório 
que ficaram surpresos com a 
melhoria na qualidade de ati-
vos no trimestre.

Lazari disse que o índice 
de inadimplência deve re-
cuar mais neste ano e que 
o Bradesco espera alta na 
rentabilidade. “Ainda há 
espaço para melhora no 
índice de inadimplência”, 
disse Lazari. O índice de 
inadimplência do Bradesco 
para operações vencidas há 
mais de 90 dias foi de 3,3% 
no trimestre, queda de 0,2 
ponto percentual contra um 
ano antes”, destacou o exe-
cutivo.

Empréstimos

O volume de empréstimos 
do Bradesco encerrou março 
em R$ 548,3 bilhões, alta de 
3,1% em 3 meses, com evo-
lução nas linhas de pessoa 
física e jurídica. O Brades-
co espera que a carteira de 
crédito cresça entre 9 e 13% 
este ano.

Lazari afirmou que o cres-
cimento do banco nos em-
préstimos superou o que es-
perava diante da letargia da 
economia do país. O avanço 
foi apoiado por novas fer-
ramentas que permitiram 
ao banco inferir a renda de 
clientes sem exigir compro-
vante.

A Reuters publicou em 
dezembro que o Bradesco 
esperava ampliar os limites 
de crédito de muitos clien-
tes em 2019 graças a novas 
ferramentas capazes de me-
dir a renda a partir de fontes 

Octavio de Lazari: ‘Ainda há espaço para  melhora no índice de inadimplência’

como trabalho autônomo e 
aluguel.

O retorno sobre patrimô-
nio líquido, indicador da lu-
cratividade dos bancos, su-
biu para 20,5% no trimestre, 
em linha com expectativas 
de analistas. O percentual 
representa um ganho de 0,8 
ponto em relação ao trimes-
tre anterior.

Outras operações

No comparativo com o 
4T18, a evolução do resul-
tado operacional reflete a 

melhora dos índices de si-
nistralidade e comercializa-
ção, com destaque nos seg-
mentos de “Saúde”, “Vida e 
Previdência” e “Auto RE”. 
Em relação ao 1T18, além 
das melhoras acima citadas, 
o resultado operacional foi 
impactado pelo efeito da 
revisão anual das premissas 
que atualizam as provisões 
técnicas de longo prazo. O 
menor resultado financeiro 
nos períodos é justificado, 
em grande parte, pelo com-
portamento do IGP-M e o 
menor resultado com renda 

variável em relação ao 1T18.
Após a divulgação dos re-

sultados, a ação do Brades-
co era destaque negativo do 
Ibovespa, caindo 1,1% por 
volta das 13h40, em meio a 
um movimento de embolso 
de lucros após ganhos recen-
tes, revelaram operadores á 
Reuters.

Analistas ressaltaram em 
relatórios que os principais 
pontos negativos no balanço 
do Bradesco foram as recei-
tas com tarifas e despesas 
operacionais, que vieram 
fora das metas do banco.
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Participações Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Depósitos à Vista 12 - - 68.621 62.763
Captações no Mercado Aberto 12 - - - 20.009
Carteira Própria Passivo - - - 20.009

Fornecedores e outras contas 
a pagar 13 114 49 38.135 49.200
Passivo fiscal corrente 15 - - 35.357 22.998

Total passivo circulante 114 49 142.113 154.970
Fornecedores e outras contas 
a pagar 13 - - - 3.431
Passivo fiscal diferido - - 69 131
Benefícios a empregados 24 - - 1.591 821
Adiantamentos de clientes - - - 10
Provisão para contingências 23 - - 44.759 29.416

Total do passivo não circulante - - 46.419 33.809
Patrimônio líquido 16
 Capital 300.502 300.502 300.502 300.502
 Cotas de domiciliados no exterior 300.502 300.502 300.502 300.502

 Reservas de capital 20.666 16.290 20.666 16.290
 Reservas de lucros - - - -
 Ajuste ao valor de mercado de 
títulos e valores mobiliários 259 335 259 335

 Ajuste de avaliação atuarial (1.190) (670) (1.190) (670)
 Prejuízo Acumulado (48.773) (64.915) (48.773) (64.915)

Total do Patrimônio líquido 271.464 251.542 271.464 251.542
Total do passivo 271.578 251.591 459.996 440.321
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Participações
Reserva

de capital
Reserva de

lucros

Capital Outras Legal Especial
Ajuste de avalia-
ção patrimonial 

Lucros/ (prejuí-
zos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016  84.062  8.257  - -  (629)  (37.349)  54.341 
Prejuízo do exercício -  - -  - - (27.566) (27.566)
Aumento de capital 216.440 -  - -  - - 216.440
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido -  - -  -  135 - 135
Ajuste ao valor de mercado de titulos e valores mobiliários  - -  - -  159  -  159 

Total de outros resultados abrangentes -  - -  -  294 - 294
Transações de pagamento baseado em ações - 8.033 -  -  -  - 8.033
Destinações do lucro:
Reserva Legal -  - -  -  -  -  - 
Dividendos -  - -  -  -  -  - 
Reserva especial -  - -  -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 300.502  16.290  - -  (335)  (64.915)  251.542 
Lucro líquido do exercício -  - -  - - 16.142  16.142
Aumento de capital -  - -  - -  -  -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido -  - -  - (520) -  (520)
Ajuste ao valor de mercado de titulos e valores mobiliários  - -  - -  (76)  -  (76)

Total de outros resultados abrangentes -  - -  - (596) -  (596)
Transações de pagamento baseado em ações - 4.376 -  - -  -  4.376
Destinações do lucro:
Reserva Legal -  - -  -  -  - 
Dividendos -  - -  -  -  - 
Reserva especial -  - -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 300.502  20.666  - -  (931)  (48.773)  271.464 
Consolidado

Reserva
de capital

Reserva de
lucros

Capital Outras Legal Especial
Ajuste de avalia-
ção patrimonial 

Lucros/ (prejuí-
zos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016  84.062  8.257  - -  (629)  (37.349)  54.341 
Prejuízo do exercício -  - -  - - (27.566) (27.566)
Aumento de capital 216.440 -  - -  - - 216.440
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido -  - -  -  135 - 135
Ajuste ao valor de mercado de titulos e valores mobiliários  - -  - -  159  -  159 

Total de outros resultados abrangentes -  - -  -  294 - 294
Transações de pagamento baseado em ações - 8.033 -  -  -  - 8.033
Destinações do lucro:
Reserva Legal -  - -  -  -  -  - 
Dividendos -  - -  -  -  -  - 
Reserva especial -  - -  -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 300.502  16.290  - -  (335)  (64.915)  251.542 
Lucro líquido do exercício -  - -  - - 16.142  16.142
Aumento de capital -  - -  - -  -  -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido -  - -  - (520) -  (520)
Ajuste ao valor de mercado de titulos e valores mobiliários  - -  - -  (76)  -  (76)

Total de outros resultados abrangentes -  - -  - (596) -  (596)
Transações de pagamento baseado em ações - 4.376 -  - -  -  4.376
Destinações do lucro:
Reserva Legal -  - -  -  -  - 
Dividendos -  - -  -  -  - 
Reserva especial -  - -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 300.502  20.666  - -  (931)  (48.773)  271.464 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Quantidade de cotas 300.501.661 300.501.661 300.501.661 300.501.661
Lucro/(prejuízo) por 
cota 0,05 (0,09) 0,05 (0,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais)
 Participações Consolidado

 2018  2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado antes do imposto de 
renda e da contribuição social 16.120 (27.567) 39.960 (20.926)
Ajustes
Reversão/provisão para crédito 
de liquidação duvidosa - Contas a 
receber - - (38) 169
Depreciação e amortização - - 5.537 5.933
Baixa de imobilizado de uso - - 86 (25)
Transações de pagamento baseado 
em ações 4.376 8.033 4.376 8.033
Resultado de participação em 
controlada (20.029) (197.535) - -
Ajustes de avaliação patrimonial (596) 294 (596) 294
Provisão para contingências - - 15.343 16.688
Lucro ajustado: (129) (216.775) 49.325 10.166
Variações de ativos e passivos:
(Aumento) / Diminuição de ativos 
financeiros disponíveis para venda (76) 706 28.047 (196.653)
(Aumento) / Diminuição de contas a 
receber de clientes (139) (62) (5.082) (4.772)
(Aumento) / Diminuição de créditos 
vinculados - Depósitos no Banco 
Central - - (780) (295)
(Aumento) / Diminuição de ativo 
fiscal corrente 228 (291) 9.769 2.148
(Aumento) / Diminuição de outros 
créditos - - 8.564 (2.020)
(Aumento) / Diminuição de ativo 
fiscal diferido - (1) 8.569 113
Aumento / (Diminuição) de depósito 
à vista - - 5.858 18.206
Aumento / (Diminuição) de 
captações no mercado aberto - - (20.009) 20.009
Aumento / (Diminuição) de fornece-
dores e outras contas a pagar 66 2 (14.496) 11.883
Aumento / (Diminuição) de passivo 
fiscal corrente - (61) (574) (151)
Aumento / (Diminuição) de passivo 
fiscal diferido - - (62) 127
Aumento / (Diminuição) de 
benefícios a empregados - - 770 (283)
Aumento / (Diminuição) de 
adiantamento de clientes - - (10) (242)
Imposto de renda e contribuição 
social pagos (1) - (15.301) (4.399)
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais (51) (216.482) 54.588 (146.163)
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Aumento de imobilizado - - (3.625) (4.853)
Aumento de intangível - - (142) (267)
Alienação de imobilizado de uso - - - 183
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento - - (3.767) (4.937)
Fluxo de caixa decorrente das 
atividades de financiamento
Aumento de capital - 216.440 - 216.440
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de financiamento - 216.440 - 216.440
Aumento/(redução) líquido de 
caixa e equivalentes de caixa (51) (42) 50.821 65.340
Saldo no início dos exercícios 60 102 126.231 60.891
Saldo no fim dos exercícios 9 60 177.052 126.231
Aumento/(redução) líquido de 
caixa e equivalentes de caixa (51) (42) 50.821 65.340

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional: A BNY Mellon Participações Ltda. (“Empresa”), 
constituída em 2 de dezembro de 2010, é uma sociedade limitada, domiciliada 
no Brasil, situada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, sala 1101 
(parte) - Centro - Rio de Janeiro. A Empresa tem como objeto social a participa-
ção em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
a Empresa detinha aproximadamente 100%  das ações do BNY Mellon Banco 
S.A. (“Banco”) e da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), ambas domiciliadas no Brasil. O detalha-
mento das participações encontra-se descrito na Nota Explicativa nº 9. A  Mellon 
Overseas Investment Corporation (“MOIC”), sociedade constituída e sediada 
no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, possui 99,99% das 
cotas da Empresa. A MOIC é uma subsidiária controlada indiretamente pelo The 
Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de 
capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o símbolo BK. 2 Apresentação 
e elaboração das Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo BNY Mellon”) incluem a BNY Mellon 
Participações e suas controladas diretas BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) e 
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A. (“Distribuidora”) e sua controlada indireta,  BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda. (“Gestora”), que são de responsabilidade da sua Administração 
e foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo  Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Em 31 de dezembro de 2018, a BNY Mellon Participações 
Ltda. (“Holding”) detém aproximadamente 100% das ações do Banco e da 
Distribuidora, sendo que seu controlador final é o The Bank of New York Mellon 
Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto listada na 
bolsa de Nova York sob o símbolo BK, e com sede em Nova Iorque. A partici-
pação em empresa controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 
31 de dezembro de 2018 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon 
Administração de Ativos Ltda. Seguem os valores do patrimônio líquido em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 e o lucro  líquido/prejuízo dos exercícios findos 
naquelas datas do Banco, da Distribuidora, Administração de Ativos e da Holding:

2018 2017

Patri-
mônio
líquido

Lucro
Liquído/
(Prejuí-

zo)

Patri-
mônio
líquido

Lucro
líquido/
(prejuí-

zo)
BNY Mellon Participações Ltda. 271.464 16.142 251.542 (27.566)
BNY Mellon Banco S.A. 112.878 21.208 88.373 6.502
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. 10.004 152 10.004 (189)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S.A. 156.403 (4.579) 160.879 (33.670)
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
diretoria em 21 de março de 2019. 3 Base de preparação e principais práticas 
contábeis: a. Apuração do resultado - As receitas e despesas são reconhe-
cidas pelo regime de competência. b. Base de consolidação - As demonstra-
ções financeiras consolidadas incluem a BNY Mellon DTVM e sua controlada 
direta BNY Mellon Ativos e o BNY Mellon Banco. Na elaboração das demons-
trações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas 
na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da BNY Mellon 

Participações. Perda de controle - Quando da perda de controle, quando 
aplicável, o Grupo BNY Mellon baixará os ativos e passivos da subsidiária, 
qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados 
no patrimônio líquido referentes a esta subsidiária. Qualquer ganho ou perda 
originado da perda de controle será reconhecido no resultado. Transações
eliminadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer 
receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas, quando aplicável. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com a BNY Mellon DTVM e o 
BNY Mellon Banco, registrados por equivalência patrimonial, são eliminados 
contra o investimento. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma manei-
ra, mas somente na extensão em que não haja evidencia de perda por redução 
ao valor recuperável. c. Transações em moeda estrangeira - Transações em 
moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das 
Entidades do Grupo BNY Mellon pelas taxas de câmbio nas datas das transa-
ções. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas es-
trangeiras, na data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras 
resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado. d. Instrumentos 
financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O Grupo BNY Mellon re-
conhece o contas a receber de clientes na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na 
qual o Grupo BNY Mellon se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento. O Grupo BNY Mellon baixa um ativo financeiro quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo BNY 
Mellon transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventu-
al participação que seja criada ou retida pelo Grupo BNY Mellon nos ativos fi-
nanceiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual, quando 
aplicável. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, o Grupo BNY 
Mellon tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de li-
quidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente. O Grupo BNY Mellon tem os seguintes ativos financeiros não deri-
vativos: caixa e equivalente de caixa, ativos financeiros pelo valor justo por meio 
do resultado, ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; 
contas a receber de clientes, e parte dos outros créditos. Caixa e equivalentes 
de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são compostos por contas correntes 
em bancos, sem restrição de resgate imediato, e aplicações financeiras com 
data de vencimento de até 90 dias da data de aplicação, com risco de mercado 
não significativo e que são mantidas para compromissos de caixa e não para 
investimentos a outros propósitos. Rendas a receber - Rendas a receber são 
ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando aplicável. Após 
o reconhecimento inicial, o rendas a receber é medido pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redu-
ção ao valor recuperável, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas
operações, o Grupo BNY Mellon considera que não há diferença material entre 
o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de rendas a receber do
Grupo BNY Mellon corresponde substancialmente a valores de taxas de admi-
nistração, performance e custódia a receber de fundos e clubes de investimen-
to, pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia e/ou outros 
serviços de suas carteiras. Ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado - Um ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo
por meio do resultado caso o ativo seja mantido dentro do modelo de negócios 
cujo objetivo seja a negociação do respectivo ativo financeiro, desde que seja
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financei-
ros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo BNY Mellon 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em 
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e a estratégia de investi-
mentos do Grupo BNY Mellon. Os custos da transação, após o reconhecimen-
to inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado 
do exercício. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes - Um ativo financeiro é designado como mensurado ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes quando o respectivo ativo é
mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financei-
ro. Na mensuração subsequente desses ativos, a apropriação dos juros con-
tratuais é registrada no respectivo exercício e os ajustes ao valor justo, obtidos 
por valor de mercado observável, são contabilizados em conta destacada de
patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquido dos
correspondentes efeitos tributários. O valor justo é calculado com base em
cotação de preços de mercado. Passivos financeiros não derivativos - Os
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na
qual o Grupo BNY Mellon se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. O Grupo BNY Mellon baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do
método dos juros efetivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas
operações, o Grupo BNY Mellon considera que não há diferença material entre 
o valor do custo amortizado e o valor justo. O Grupo BNY Mellon tem os seguin-
tes passivos financeiros não derivativos: dividendos a pagar, fornecedores e
outras contas a pagar. e. Capital social - O capital social da companhia é
composto por ações ordinárias, que são classificadas como patrimônio líquido.
Os dividendos mínimos obrigatórios da Participações, conforme definido em
estatuto social, são reconhecidos como passivo no final do exercício. f. Imobi-
lizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensura-
dos pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
quando aplicável. O Grupo BNY Mellon não optou por reavaliar os ativos imo-
bilizados pelo custo atribuído (deemed cost) na data de abertura do exercício 
de 2010. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de 
um ativo. O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de 
um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. Periodica-
mente, o Grupo BNY Mellon avalia os itens do seu ativo imobilizado, realizando 
baixa dos itens obsoletos, danificados ou quando estes não geram mais bene-
fício econômico futuro. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobiliza-
do são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação
com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos no grupo “Outras re-
ceitas (despesas) operacionais” no resultado. Custos subsequentes - Gastos
subsequentes são capitalizados na medida em que sejam prováveis que bene-
fícios econômicos futuros associados a estes gastos fluirão para o Grupo BNY
Mellon e que seus custos possam ser medidos de forma confiável. Gastos de
manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Depreciação - A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, 
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor 
residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imo-
bilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo
de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo, com exceção de

benfeitorias em imóveis de terceiros, que é depreciado pelo prazo do contrato 
de aluguel. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais 
serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes 
são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. g. Intangível - 
Software adquirido e gerado internamente - Os softwares adquiridos pelo 
Grupo BNY Mellon são registrados ao custo, deduzidos das amortizações 
acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
quando aplicável. Gastos incorridos durante a fase de pesquisa de um softwa-
re são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Gastos incorridos du-
rante a fase de desenvolvimento  de um software envolvem um plano ou proje-
to visando a produção de produtos novos ou substancialmente aprimorados. 
Os gastos de desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de 
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto 
ou processo forem técnica e comercialmente viáveis, se os benefícios econô-
micos futuros forem  prováveis, e se o Grupo BNY Mellon tiver a intenção e os 
recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. 
Os gastos de desenvolvimento com software capitalizados incluem o custo de 
materiais, mão de obra direta, custos de fabricação que são diretamente atri-
buíveis à preparação do ativo para seu uso proposto, e custos de empréstimo. 
Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. Os gastos capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e perdas de redução ao valor recuperável acumuladas 
(impairment), quando aplicável. Gastos subsequentes são capitalizados na 
medida em que sejam prováveis que benefícios econômicos futuros associados 
a estes gastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus custos possam ser 
medidos de forma confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amortização é reconhecida 
no resultado pelo método linear durante a vida útil estimada do software, a 
partir da data da sua disponibilidade para uso. A vida útil estimada destes soft-
wares é de três a cinco anos. h. Redução ao valor recuperável - Impairment 
- Ativos financeiros (incluindo recebíveis) - Um ativo financeiro não mensu-
rado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidên-
cia objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento
inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos
de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o
não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação 
do valor devido ao Grupo BNY Mellon sobre condições de que o Grupo não
consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor
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CONTINUA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de Reais)

Participações Consolidado
Ativos Nota 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 4 9 60 177.052 126.231
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados 
abrangentes 5 692 1.523 21.816 51.892
Créditos vinculados - Depósitos no 
Banco Central 6 - - 1.942 1.162
Rendas a receber 7 201 62 23.590 18.404
Ativo fiscal corrente 15.a 449 677 9.908 4.376
Outros créditos 8 - - 4.891 13.822

Total do ativo circulante 1.351 2.322 239.199 215.887
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados 
abrangentes 5 907 - 197.978 195.949
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de resultados - - 1.606 1.606
Rendas a receber 7 - - - 104
Outros créditos 8 - - 4.453 4.086
Ativo fiscal diferido 14.a 39 17 3.056 7.128
Participações em controladas no 
país 9 269.281 249.252 - -
Imobilizado de uso 10 - - 11.461 12.403
Intangíveis 11 - - 2.243 3.158

Total do ativo não circulante 270.227 249.269 220.797 224.434
Total do ativo 271.578 251.591 459.996 440.321

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Em milhares de Reais, exceto o lucro/(prejuízo) por cota)
 Participações  Consolidado 

Nota 2018 2017 2018 2017
Receitas de juros e 
rendimentos 18 86 544 27.591 30.394
Aplicações interfinanceiras de 
liquidez - - 12.055 9.734
Ativos financeiros disponíveis 
para venda 86 544 15.536 20.660
Despesas da intermediação 
financeira 18 - - (117) (97)
Operações de captação no 
mercado - - (117) (97)
Resultado bruto da 
intermediação financeira 86 544 27.474 30.297
Receitas (despesas) 
operacionais 16.034 (28.111) 12.877 (50.763)
Receitas de prestação de serviços 19 - - 209.104 160.192
Despesas de pessoal 20 - - (116.171) (132.308)
Outras despesas administrativas 21 (140) (114) (76.683) (75.521)
Despesas tributárias (293) (849) (732) (1.542)
Resultado de participação em 
controladas 9 16.449 (27.168) - -
Outras receitas / (despesas) 
operacionais 22 18 20 (2.641) (1.584)
Resultado operacional 16.120 (27.567) 40.351 (20.466)
Imposto de renda e 
contribuição social 14 22 1 (23.818) (6.640)
Provisão para imposto de renda - - (12.945) (5.809)
Provisão para contribuição social - - (9.792) (3.977)
Ativo fiscal diferido 22 1 (1.081) 3.146
Participações de 
administradores e empregados 
no lucro - - (391) (460)
Lucro líquido/(prejuízo) dos 
exercícios 16.142 (27.566) 16.142 (27.566)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de Reais) 
 Participações  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

lucro líquido/(prejuízo) dos 
exercícios  16.142  (27.566)  16.142  (27.566)
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo 
de ativos financeiros ao valor por 
outros resultados abrangentes  (76)  159  (76) 159
Variação - efeito de remensuração - 
Plano de benefício definido  (520)  135  (520)  135 

Outros resultados abrangentes, 
líquidos de imposto de renda e 
contribuição social  (596)  294  (596)  294 
Resultado abrangente total  15.546  (27.272)  15.546  (27.272)
Resultado abrangente atribuível 
aos:
Cotistas da controladora  15.546  (27.272)  15.546  (27.272)
Cotistas não controladores  -  -  - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo 
para um título. Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado - O
Grupo BNY Mellon considera evidência de perda de valor para o contas a rece-
ber de clientes tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os 
contas a receber individualmente significativos são avaliados quanto a perda 
de valor específico, quando aplicável. Todos os contas a receber individualmen-
te significativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individual-
mente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que 
tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas a receber que 
não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a 
perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de 
risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva o 
Grupo BNY Mellon utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplên-
cia, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para 
refletir o julgamento da administração quanto as premissas se as condições 
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente 
serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma 
redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo 
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros 
efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 
em uma conta de provisão contra recebíveis, quando aplicáveis. Quando um 
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda 
de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos financeiros disponíveis 
para venda - Perdas por redução ao valor recuperável em ativos financeiros 
disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda acu-
mulada reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido 
para o resultado. A perda acumulada que é reclassificada de outros resultados 
abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido 
de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decres-
cido de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhe-
cida no resultado. As mudanças nas provisões de perdas por redução ao valor 
recuperável atribuíveis ao método do juros efetivos são refletidas como um 
componente de receitas financeiras. Ativos não financeiros - Os valores 
contábeis dos ativos não financeiros do Grupo BNY Mellon DTVM, que não o 
imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor 
recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos 
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros esti-
mados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de des-
conto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto 
ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores 
são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que 
a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Estas são revertidas 
caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o 
valor recuperável e, somente na condição em que o valor contábil do ativo não 
exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amor-
tização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i. Benefícios a 
empregados - Planos de contribuição definida - Um plano de contribuição 
definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga 
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não 
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As 
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida 
são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado 
nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. 
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo me-
diante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros 
pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um 
plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após 
o final do período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos
seus valores presentes, quando aplicável. Planos de benefício definido - Um
plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o
plano de contribuição definida. A obrigação líquida das empresas do Consoli-
dado quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individual-
mente para cada plano por meio da estimativa do valor do benefício futuro que 
os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período
atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor
presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os valo-
res justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto é o 
rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimento
se aproxime das condições das obrigações das empresas do Consolidado e
que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expecta-
tiva de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualifi-
cado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em
um benefício para as empresas do Consolidado, o ativo a ser reconhecido é
limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos 
e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reem-
bolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para
calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para 
quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano nas 
empresas do Consolidado. Um benefício econômico está disponível às empre-
sas do Consolidado se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquida-
ção dos passivos do plano. Quando os benefícios de um plano são incremen-
tados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos
empregados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do perío-
do médio até que os benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na condi-
ção em que os benefícios se tornem direito adquirido imediatamente, a despe-
sa é reconhecida imediatamente no resultado. As empresas do Consolidado
reconhecem todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de be-
nefício definido no resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo a
empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou partici-
pação nos lucros de curto prazo se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação
legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado presta-
do pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
Transações de pagamento baseado em ações - O valor justo de benefícios 
de pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como
despesas de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, 
pelo período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos 
benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o núme-
ro de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições reque-
ridas no plano de remuneração dos diretores da DTVM e do BANCO serão
atendidas, de tal forma que o valor finalmente reconhecido como despesa seja
baseado no número de ações que realmente atendem às condições do serviço 
e condições de aquisição não de mercado na data em que os direitos ao paga-
mento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento baseados 
em ações com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na data de
outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições
e não há modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais,
quando aplicável. j. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de
um evento passado, se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um re-
curso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao
valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos finan-
ceiros incorridos são registrados no resultado. k. Adiantamento de clientes - 
Refere-se às receitas recebidas antecipadamente de prestação de serviços de 
agente de cálculo, fiduciário, garantias, informação, pagamento e contas, re-
gistro e custódia dos clientes do “Corporate Trust”. l. Receita operacional - O
Banco presta, substancialmente, serviços de custódia de títulos e valores mo-
biliários a fundos de investimento constituídos no Brasil, fazendo jus a percen-
tuais, definidos contratualmente, da taxa de custódia devida pelos respectivos
fundos de investimento. A taxa de custódia é gerada de acordo com um percen-
tual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investi-
mentos, e reconhecida na medida da prestação dos serviços.  A Distribuidora 
é administradora de fundos e carteiras de investimento cujos contratos de
prestação de serviços foram firmados com os respectivos gestores. A Distribui-
dora também presta serviços de administração de carteiras de investimentos
de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais
e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços é calculada sobre 
percentual definido em contrato, da taxa de administração prevista em todo e
qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento e/ou
carteira de investimento. A BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. fazia a
gestão da carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distri-
buidora e recebia parte da taxa de administração e a taxa de performance
desses fundos. Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira 
desses fundos para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob 
sua gestão. m. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e 
despesas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, encargos
e ganhos e perdas cambiais. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos. n. Imposto de renda e contribuição
social - O imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos, são cal-
culados com base nas alíquotas de 15% para imposto de renda, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240. Para a
Holding, a provisão para contribuição social e a contribuição social diferida foram 
calculadas à alíquota de 9% sobre o lucro antes do imposto de renda.  Adicio-
nalmente é considerada a compensação de prejuízo fiscal acumulado e base
de cálculo negativa de contribuição social limitada a 30% dos rendimentos tri-
butáveis. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos das empresas do Conso-
lidado para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de
tributação e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e sobre a base ne-
gativa de contribuição social sobre o lucro líquido. o. Lucro por ação - O resul-
tado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível
aos acionistas da Distribuidora e a média ponderada das ações ordinárias e
preferenciais, quando aplicável, em circulação no respectivo período. O resul-
tado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em
circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, 
com efeito diluidor, quando aplicável, nos períodos apresentados, nos termos 
do IAS 33. p. Novas normas e interpretações ainda não adotadas - Não
obstante a adoção do processo de convergência, uma série de novas normas
ou alterações nas normas internacionais e interpretações são efetivas para
exercícios iniciados em e após 1º de janeiro de 2018. Abaixo apresentamos um 
breve resumo das principais normas internacionais, IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16, 
que ainda não foram aprovados pelo BACEN. IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos 
financeiros A IFRS 9/CPC 48 substitui as orientações existentes no CPC 38
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos 
modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a
mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratu-
ais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova
norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreco-
nhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes

da adoção da IFRS 9 foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros 
atualmente detidos pela BNY Mellon Participações e suas controladas, não foram 
apurados impactos relevantes. IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com 
clientes A IFRS 15/ CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar 
se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é mensurada. A IFRS 
15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o 
CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e a CPC 
30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente. As mu-
danças decorrentes da adoção dessas alterações foram avaliadas e não apre-
sentaram impactos para a BNY Mellon Participações e suas controladas, não 
foram apurados impactos relevantes. IFRS 16/ CPC 02 (R2) - Arrendamento 
Mercantil O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de ar-
rendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reco-
nhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de 
efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arren-
damentos de curto prazo e itens de baixo valor. A norma é aplicável a partir de 
1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da adoção desse normativo 
impactarão a forma de reconhecimento dos contratos de locação das salas 
comerciais atualmente existentes, cujo Grupo BNY Mellon é arrendatário. A 
natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudará, porque 
o Grupo BNY Mellon reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito 
de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. O Grupo ante-
riormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional duran-
te o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que 
havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos 
e as despesas reconhecidas. Com base nas informações atualmente disponíveis, 
o Grupo BNY Mellon estima que os impactos no balanço patrimonial de abertu-
ra em 1º de janeiro de 2019 resultariam em registros de ativos de direito de uso 
e passivo de arrendamento nos montantes de, respectivamente, R$ 8,8 milhões 
e R$ 8,9 milhões. O Grupo BNY Mellon pretende aplicar o CPC 06 (R2) inicial-
mente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modifi-
cada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) será reconhecido 
como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro 
de 2019, sem atualização das informações comparativas. 
4 Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as 
composições de caixa e equivalentes de caixa da Participações e Consolidado 
estão assim classificadas:

Participa-
ções Consolidado

2018 2017 2018 2017
No início do exercício 60 102 126.231 60.891
Disponibilidades 60 102 1.041 601
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) - - 125.190 60.290
No final do exercício 9 60 177.052 126.231
  Disponibilidades 9 60 1.040 1.041

Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) - - 176.012 125.190
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto, apli-
cações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira), caracterizam por 
operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de caixa. 
5 Títulos e valores mobiliários: a) Ativos financeiros ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes - (*)

Participações
2018 2017

Nota

Custo
corri-
gido

Valor
justo

Outros re-
sultados

abran-
gentes

Custo
corrigi-

do
Valor
justo

Outros re-
sultados

abran-
gentes

Letras
Financeiras do 
Tesouro – LFT (5.a) 1.599 1.599 - 1.523 1.523 -
Total 1.599 1.599 - 1.523 1.523 -
Efeito tributário - -
Efeito líquido no 
patrimônio líquido - -

Consolidado
2018 2017

Nota
Custo

corrigi-
do

Valor
justo

Outros re-
sultados

abran-
gentes

Custo
corrigi-

do
Valor
justo

Outros re-
sultados

abran-
gentes

Letras
Financeiras
do Tesouro – 
LFT (5.a) 219.641 219.794 153 247.551 247.841 290
Total 219.641 219.794 153 247.551 247.841 290
Efeito
tributário (69) (131)
Efeito líquido 
no patrimônio 
líquido 84 159
(5.a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, 
que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. 
(*) Os ativos financeiros relacionados no exercício de 2017 estavam 
classificados na categoria Disponível para venda, e para fins de apresentação 
foram reclassificados  para a categoria valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes para adequação ao CPC 48. Não houve impacto 
financeiro com a mudança do normativo. 
b) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - (*)

Consolidado
2018 2017

Nota

Custo
corri-
gido

Valor
justo

Perda não 
realizada

Custo
corri-
gido

Valor
justo

Perda não 
realizada

Galgo S.A. (5.b) 1.752 1.600 (152) 1.752 1.600 (152)
 Outros (5.c) 6 6 - 6 6 -
Total 1.758 1.606 (152) 1.758 1.606 (152)
(5.b) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14 
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de 
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e 
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de 
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação 
de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a 
constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e ope-
racionalizar tal sistema, sendo definido um valor de integralização das ações 
definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo, cuja participação da Distri-
buidora equivale a R$ 1.472 (6,6667%).  Em Assembleia Geral de Constituição 
realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da sociedade 
Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada integralização e subscrição 
do capital social em moeda corrente nacional, no montante de R$ 280 para cada 
condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. 
Em ato contínuo foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o 
aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na 
mesma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do sistema Galgo, no 
montante de R$22.083, cuja participação da Distribuidora equivale a R$1.752 
(6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido um novo laudo de avaliação do 
Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido uma despesa por 
impairment no montante de R$ 152.  O método utilizado para avaliação da Galgo 
S.A. foi a metodologia do fluxo de caixa descontado (FCD).  Esta metodologia é 
baseada na teoria financeira de que o valor de um ativo é reflexo dos benefícios 

futuros (fluxo de caixa) trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Em 
fevereiro de 2019, foi divulgado através de um memorando da Adminsitração 
o posicioanamento da Diretoria da Galgo Sistema  quanto a avaliação do indi-
cativo de impairtment. Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria da 
GALGO S.A. informa  que não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo 
para companhia em 31 de dezembro de 2018. (5.c) Os outros investimentos
estão representados por cotas patrimoniais da ANBIMA. – Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. (*) Os ativos finan-
ceiros relacionados no exercício de 2017 estavam classificados na categoria
Disponível para venda, e para fins de apresentação foram reclassificados  para
a categoria valor justo por meio de outros resultados abrangentes para adequa-
ção ao CPC 48. Não houve impacto financeiro com a mudança do normativo.
6 Relações interfinanceiras: As relações interfinanceiras do Consolidado
estão assim classificadas:

Consolidado
Ativo 2018 2017
Créditos vinculados - Banco Central
   Outros Depósitos - Exigibilidade Microcrédito 1.942 1.162
Total 1.942 1.162
7 Rendas a receber:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Taxa de administração - carteiras administra-
das / fundos de investimento - - 15.445 11.946
Taxa de administração - fundos offshore - - 2.173 2.012
Rendas a receber – Serviços Prestados (a) - - 5.287   3.564
Rendas a receber - Exportação de serviços (b) - - 1.205 1.439
Dividendos a receber 201 62 - -
Outras receitas de prestação de serviços - - - 104
Total de Rendas a receber 201 62 24.110 19.065
(-) Provisão para outros créditos de liquidação
 duvidosa (c) - - (520) (557)
Ativo circulante 201 62 24.110 18.961
Ativo realizável a longo prazo - - - 104
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação
de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de inves-
timento administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de
serviço de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/
ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados. (b)
Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço 
de Administração de Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de
clientes da América Latina e rateio de despesas do grupo, que são reconheci-
das no resultado do Consolidado e pagas periodicamente,  conforme descrito 
na nota explicativa nº 26. (c) As empresas do Consolidado possuem provisão 
para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os va-
lores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de probabi-
lidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corporation,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.h. Esta provisão, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, leva em consideração a melhor
estimativa de recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração. 
8 Outros créditos:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Adiantamentos a funcionários - - 297 326
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade 

suspensa (Nota 23) - - 2.141 2.141
Depósitos judiciais – Outros - - 2.312 1.944
Despesas antecipadas (a) - - 3.341 1.847
Valores a receber – Empresas do Grupo (b) - - 1.060 248
Devedores diversos - País (c) - - 180 11.339
Outros - -  13 62
Total - - 9.344 17.908
Ativo circulante - - 4.891 13.822
Ativo realizável a longo prazo - - 4.453 4.086
(a) O saldo em 2018 refere-se, substancialmente, à serviço de garantia,
seguros e suporte técnico de equipamentos cujo montante de despesa a
apropriar é de R$ 2.497 (31 de dezembro de 2017: R$ 894), e contrato de
fiança com montante de despesa a apropriar de R$ 844 (31 de dezembro de
2017: R$ 844). (b) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no
Brasil e no Exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, que são reco-
nhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas mensalmente,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 26. (c) Valores a receber de fundos
administrados pela Distribuidora, referentes a despesas pagas por conta e
ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras. A Distribui-
dora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e consequentemente,
reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento dessas despesas, 
sendo contabilizada em contas de ativo e baixadas no momento que esses
valores são reembolsados. Em 2017,  foi provisionado os valores a receber
referente a erro operacional na liquidação na CETIP de cinco Cédulas de
Produto Rural Financeira – CPR, no montante de R$ 8.493.  O ressarci-
mento desse montante ocorreu em 2018. 9. Participação em controladas:

BNY Mellon Banco 
S.A.

BNY Mellon Serviços 
Financeiros DTVM 

S.A.
2018 2017 2018 2017

Ativo 209.136 194.613  249.142  243.217 
Passivo  96.258 106.240  92.739  82.328 
Resultado de exercícios 
futuros  - -  -  10 
Patrimônio líquido 112.878 88.373  156.403  160.879 
Lucro líquido / (prejuízo) dos 
exercícios  21.208 6.502  (4.759)  (33.670)
Capital social  72.378 72.378  225.245  225.245 
Quantidade de ações 936.068 936.068 83.809.737 83.809.737 
Investimento - Participação na 
controlada 112.878 88.373  156.403  160.881 
Quantidade de ações 936.065 936.065 83.809.729 83.809.729 
Resultado de equivalência 
patrimonial  21.208 6.502  (4.759) (33.670)
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Distribuidora possui investimento 
na controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”), con-
forme apresentado abaixo:

BNY Mellon Administração  
de Ativos Ltda.

Exercício findo em 31 de 
dezembro
2018 2017

Capital social 6.131 6.131
Quantidade de cotas 9.999 9.999
Percentual de participação 100% 100%
Patrimônio líquido 10.004 10.193
Lucro líquido / (Prejuízo) dos exercícios  152 (189)
Investimento - Participação na controlada 10.156 10.004
Resultado de equivalência patrimonial 152 (189)
10 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das deprecia-
ções acumuladas e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) acumula-
das, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018 e 2017 está assim apresentada:
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Consolidado
2018

Taxa Custo Transferência Custo Depreciação Depreciação Saldo
a.a inicial Adições Baixa (+) / (-) final acumulada Exercício (a) Final

Instalações 10% 13.451 - (2.968) 469 10.952 (10.214) 1.992 2.730
Moveis e Equipamentos 10% 7.797 - (434) 505 7.868 (6.009) (440) 1.419
Equipamentos 20% 4.068 - - 1.531 5.599 (1.744) (700) 3.155
Sistema de processamento de dados 20% 24.937 - (626) 655 24.966 (21.253) (1.209) 2.504
Veículos 20% 1.199 - - - 1.199 (399) (240) 560
Ativo Fixo em Curso - 630 3.623 - (3.160) 1.093 - - 1.093
Total 52.082 3.623 (4.028) - 51.677 (39.619) (597) 11.461

Consolidado
2017

Taxa Custo Transferência Custo Depreciação Depreciação Saldo
a.a inicial Adições Baixa (+) / (-) final acumulada Exercício (a) Final

Instalações 10% 12.560 - (512)  1.402  13.450  (9.723) (490) 3.237
Moveis e Equipamentos 10% 7.820 - (166)  142  7.796  (5.283) (764) 1.749
Equipamentos 20%  2.426 - (47)  1.689  4.068  (1.450) (295) 2.323
Sistema de processamento de dados 20% 24.086 - (229)  1.080  24.937  (19.344)  (1.929) 3.664
Veículos 20%  959 - (260)  500  1.199 (337) (62) 800
Ativo Fixo em Curso -  631  4.853  (33)  (4.821)  630  - -  630 
Total  48.482  4.853  (1.247)  (8)  52.080  (36.137)  (3.540)  12.403 
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi registrado o montante de R$ 4.479 referente a depreciação do exercício e R$ 3.942 referente a baixa de
bens totalmente depreciados. Em dezembro de 2017, foi registrado o montante de R$ 4.601 referente a depreciação do exercício e R$ 1.106 referente a baixa 
de bens totalmente depreciados. Os valores contábeis dos ativos imobilizados das empresas do Consolidado foram avaliados pela Administração, para fins
de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017, e não houve indicativo de redução do valor recuperável (impairment).
11. Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido das amortizações acumuladas e provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acu-
muladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estão assim apresentadas:

Consolidado
2018

Taxa Custo Adições Baixa Transferência Custo Amortização Amortização Saldo
a.a inicial (+) / (-) final acumulada Período Final

Software 20% 11.517 - - 3 11.520 (8.362) (1.057) 2.101
Ativo Intangível em Curso 4 141 - (3) 142 - - 142
Total 11.521 141 - - 11.662 (8.362) (1.057) 2.243

Consolidado
2017

Taxa Custo Adições Baixa Transferência Custo Amortização Amortização Saldo
a.a inicial (+) / (-) final acumulada período Final

Software 20% 9.299 - - 2.218 11.517 (7.031) (1.332) 3.154
Ativo Intangível em Curso 1.964 268 (10) (2.218) 4 - - 4
Total 11.263 268 (10) - 11.521 (7.031) (1.332) 3.158
Os valores contábeis dos ativos intangíveis das empresas do Conso-
lidado foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação 
das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
e não houve indicativo de redução do valor recuperável (impairment). 
12. Depósitos e captações no mercado aberto:

Consolidado
2018 2017

Depósitos à vista 68.621 62.763
Captações no mercado aberto - 20.009
13. Fornecedores e outras contas a pagar: O saldo de fornecedores e
outras contas a pagar, apresentado no balanço em 31 de dezembro de 2018
e 2017 é composto pelas seguintes rubricas de contas:

Participações Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Fornecedores de serviços (13.a) - -  2.962 7.572
Participação nos lucros e gratificações 
a pagar à funcionários (13.b) - - 14.658 16.541
Gratificação diretoria (13.b) - -  4.168 13.381
Salários e encargos a pagar - - 11.499 9.755
Valores a pagar - (Empresas do Grupo) (13.c) - -  111 93
Fundos encerrados e transferidos (13.d) - -  1.389 1.955
Fundos ativos (13.e) - -  178 404
Provisão auditoria e publicação 114 49  591 470
Provisão multa CVM - - 2.564 2.434
Outros - -  15 26
Total 114 49 38.135 52.631
Passivo circulante 114 49 38.135 49.200
Passivo não circulante - - - 3.431
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(13.a) Referem-se basicamente às despesas operacionais da Participações 
e suas controladas com diversos fornecedores de serviços. (13.b) A Distri-
buidora e o Banco possuem um programa de gratificação aos funcionários, 
participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários e um pro-
grama de gratificação a diretores. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, foi apurado para fins de distribuição o montante de R$ 13.269 (R$ 
16.682 em 31 de dezembro de 2017). Vide nota explicativa n° 20. (13.c)
Referem-se a valores a pagar para Empresas do grupo BNY Mellon no 
Brasil e no exterior, referente ao rateio de despesas do grupo que são re-
conhecidas no resultado. (13.d) Referem-se a valores recebidos dos fun-
dos transferidos e encerrados, para que a Distribuidora possa realizar pa-
gamentos remanescentes referentes às despesas dos fundos (auditoria 
externa, jurídico, CETIP, entre outras despesas). (13.e) Referem-se a va-
lores recebidos, de forma antecipada, dos fundos administrados pela Dis-
tribuidora, para liquidação futura de algumas despesas dos fundos, como 
auditoria externa, jurídico, cartório, entre outras despesas, cujas as fatu-
ras ainda não foram emitidas pelos respectivos prestadores de serviços. 
14. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação entre os va-
lores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados no re-
sultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  pode
ser resumida da seguinte forma:

Imposto de 
Renda

Contribuição
Social

2018 2017 2018 2017
Lucro/prejuízo antes da tributação sobre 
o lucro e participações 56.952 (48.742) 56.952 (48.742)
Participações de administradores e
empregados no lucro (391) 460 (391) 460
Resultado de Equivalência Patrimonial
em Controladas (16.601) 27.356 (16.601) 27.356
Lucro/prejuízo contábil antes da
tributação 39.960 (20.926) 39.960 (20.926)
Adições/exclusões permanentes 14.683 12.870 12.200 12.870
Adições/exclusões temporárias 23.973 23.922 23.973 23.922
Adições/Exclusões temporárias -
participação nos lucros e gratificações (5.955) 8.605 (11.583) 9.502
Adições/Exclusões permanentes - 
participação nos lucros e gratificações (1.295) 6.728 - (5.885)
Exclusões temporárias - Outras (9.437) (5.855) (9.437) - 
Exclusões permanentes - Outras (2.118) - (2.118) -
Base de cálculo do IR e CS 59.811 25.345 52.995 19.514 
Compensação de prejuízos fiscais de 
exercício anterior (5.280) (851) (4.187) -
Base de cálculo do IR e CS após 
compensação do prejuizo fiscal 54.531 24.494 65.409 19.514
Alíquota fiscal conforme (Nota 
Explicativa 4 n) 25% 25% 20% 20%
Imposto de renda e contribuição social 
apurados 13.626 6.153 9.773 3.997
Deduções por incentivo fiscal (681) (344) - -
Ajuste do IRPJ e CSLL do Exercício 
Anterior - - 19 - 
Imposto de renda e contribuição social 
no resultado dos exercícios 12.945 5.809 9.792 3.977
a. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriun-
dos de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferen-
ças temporárias, pode ser assim demonstrada:

Consolidado
2018

 Saldo 
em 2017

Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo
em 2018

Prejuízos fiscais 3.416 - 3.416 -
Base negativa da contribuição social - - -
Diferenças temporárias 3.164 - 1.082 2.082
 Total crédito tributário 6.580 - - 2.082
Provisão para impostos diferidos (a) 548 426 - 974

2017
 Saldo 

em 2016
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo
em 2017

Prejuízos fiscais - 3.416 - 3.416
Base negativa da contribuição social - - - -
Diferenças temporárias 3.436 - 272 3.164
 Total crédito tributário 3.436 3.416 272 6.580
Provisão para impostos diferidos (a) 662 - (114) 548
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos 
sobre avaliação atuarial. Conforme estudo técnico realizado, devidamente apro-
vado em Ata de Reunião de Diretoria, as empresas do Conglomerdo Prudencial 
têm a expectativa de realizar os créditos tributário em até dez anos, conforme 
estabelecido na Resolução do Banco Central nº 3.059 de 20 de dezembro
de 2002. O saldo de R$ 1.993  de crédito tributário será realizado até 2019.
15. Ativo e passivo fiscal corrente:
a. Ativo fiscal corrente

Participações Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IRPJ e CSLL a compensar  127 368  9.561 4.052
Impostos a compensar  321 309  347 324
Total 449  677 9.908 4.376
b. Passivo fiscal corrente

Participações Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IRPJ e CSLL a recolher - - 22.719 9.786
INSS e FGTS a recolher - -  10.610 11.689
ISS a recolher - -  691 548
PIS e COFINS a recolher - -  1.306 921
Outros - -  31 54
Total - - 35.357 22.998
16 Patrimônio líquido: a. Capital social - Foi aprovado na Ata de reunião 
de Sócios de 18 de dezembro de 2018 a transferência integral das 4 (quatro) 
cotas representativas do capital social da Sociedade para o BNY Foreign 
Holding. O capital social, no montante de R$ 300.501.661 está dividido em 
300.501.661 cotas. As cotas estão assim distribuídas entre os cotistas:
Mellon Overseas Investment Corporation 300.501.657
BNY Foreign Holdings 4
Total 300.501.661
b. Reserva de capital - A Reserva de Capital foi constituída com os valores
referentes ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 31
de dezembro de 2018 e 2017 pelas empresas do Consolidado, que fazem
parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais do
BNY Mellon Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo de longo
prazo que preveem a emissão de ações restritas, opções de ações e outras
premiações com base em ações, que incluem executivos das empresas do
Consolidado no Brasil. Veja Nota Explicativa nº 17. c. Reserva legal - É
constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço nos
termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital so-
cial, quando aplicável. d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo
remanescente do lucro líquido do exercício, após destinações estabelecidas
no estatuto social das empresas do Consolidado, baseada na proposta da
Diretoria, aprovada em Assembleia Geral. e. Ajuste de avaliação patrimo-
nial - A reserva para ajuste de avaliação patrimonial representa as variações
líquidas acumuladas do valor justo de títulos e valores mobiliários disponí-
veis para venda até que os investimentos sejam baixados ou sofram perda
por redução no valor recuperável (impairment). Os valores registrados em
ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exer-
cício, quando da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos
- De acordo com o estatuto social das empresas do Consolidado, os acio-
nistas fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido do
exercício, quando aplicável, apurado nos termos da lei. As distribuições são 
aprovadas em reuniões dos acionistas, quando convocadas para este fim. 
17. Transação de pagamentos em ações: Como parte do programa de
remuneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation
possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações
restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, que in-
cluem executivos e funcionários elegíveis do Banco e Distribuidora no Brasil.
Conforme determina o CPC 10– Pagamento Baseado em Ações, o Banco e
a Distribuidora reconheceram no exercício findo 31 de dezembro de 2018 R$
3.499 e R$ 877, respectivamente (no exercício findo em 31 de dezembro de
2017, o Banco reconheceu o montante de R$ 4.283 e a Distribuidora reco-
nheceu o montante de R$ 3.750), conforme apresentado na Nota Explicativa
n° 20. As ações restritas são emitidas a valor justo na data de atribuição a
executivos e funcionários da Distribuidora e, geralmente, são exercíveis entre 
três e cinco anos a partir da data de sua emissão. Parte dessas ações é atu-
alizada pelo valor justo de mercado na data de fechamento de cada trimestre 
até o momento de seu exercício. As ações não possuem direito a voto, e só
podem ser vendidas por opção do empregado à BNY Mellon Corporation a
um preço baseado geralmente no valor justo no momento da recompra. Du-
rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram concedidas para o 
Conglomerado Financeiro 27.685 ações restritas do BNY Mellon Corporation
ao preço unitário de exercício de US$ 58,18 e US$ 53,93.  No exercício findo
em 31 de dezembro de 2017 foram concedidas 26.092 ao preço unitário de
exercício de US$ 47,07. Em 31 de dezembro de 2018, o preço unitário de
fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na NYSE - New York
Stock Exchange é de US$ 47,07 (em 31 de dezembro de 2017, US$ 53,86).
18. Receitas e despesas da intermediação financeira:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Compromissadas – Intermediação (a) - -  2.964 2.122
Compromissadas – Selic  - -  9.096 7.625 
Títulos e valores Mobiliários 86 544  15.531 20.647
FGC - -  (117) (97)
Total 86 544 27.474 30.297
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de re-
muneração das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações 
compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto 
da intermediação financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de 
sua conta de intermediação (Broker) no Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia – SELIC, realizam a intermediação de operações compromis-
sadas entre os fundos e bancos múltiplos de  1ª linha, recebendo como 
remuneração a diferença entre as taxas praticadas entre as partes (spread).  
19. Receitas de prestação de serviços: O Banco presta serviços de custódia 
de títulos e valores mobiliários, apurando receitas com base em um valor fixo
ou percentual variável, definido contratualmente, sobre o valor do patrimônio
liquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e 
também receita referente a cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas
estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa Bancária”.
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes ao 
reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank of
New York Mellon, e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of New York 
Mellon. Esta receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas de assessoria 

técnica”. A Distribuidora é  administradora  de fundos e cludes de investimentos 
constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratu-
almente, das taxas de administração e de performance devidas pelos respectivos 
fundos e clubes de investimentos.  A Distribuidora também presta serviços de 
administração de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços 
de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a 
prestação desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, 
da taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo 
de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total de 
recursos administrados em 31 de dezembro de 2018 monta a R$ 356.737.533 
(R$ 263.941.241 em 31 de dezembro de 2017). Este montante refere-se ao 
somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e das carteiras administradas, 
sem a eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras admi-
nistradas. A composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 pode ser resumida da seguinte forma:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Taxa de administração de fundos de 
investimento - - 131.993 104.210
Controladoria de fundos internacionais - -  11.080 10.825
Taxa de gestão de fundo de investimento - -  6.459 -
Taxa de administração de carteiras - -  - 7.115
Agenciamento e intermediação de títulos - 
Corporate Trust - -  10 371
Receita de repasse a Distribuidores - Rebate - -  - 2
Serviços de representação legal - -  3.638 3.753
Agenciamento e intermediação de Títulos - -  1.802 2.466
Rendas de assessoria técnica - -  5.236 5.829
Serviços de custódia - -  50.263 30.341
Tarifa Bancária - -  3.857 2.788
Receita com exportação de serviços - -  2.270 2.634
Outros serviços - -  10.824 3.969
Impostos sobre serviços – ISS - -  (7.126) (5.301)
Cofins sobre faturamento - -  (9.636) (7.579)
Pis sobre faturamento - -  (1.566) (1.231)
Total 209.104 160.192
20 Despesas de pessoal:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Proventos - - (61.265) (57.457)
Gratificação Funcionários - - (13.269) (16.682)
Gratificação Diretoria - - 5.578 (4.527)
Benefícios a empregados - - (15.016) (15.010)
Encargos sociais - - (29.225) (32.334)
Despesa relacionada a plano de benefício 
definido (Nota 24) - - (288) (400)
Despesa relacionada a plano de 
contribuição definida (Nota 24) - - (3.525) (3.141)
Transações de pagamento baseado em 
ações (Nota 17) - - (4.376) (8.032)
Contrato de rateio de custos e despesas 
de pessoal (a) - - 5.678 5.708
Outras despesas - - (463) (433)
Total - - (116.171) (132.308)
(a) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e a receber 
do Grupo BNY Mellon no exterior , referentes ao rateio de custos e despesas
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do 
Consolidado e pagas mensalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 26.
21. Outras despesas administrativas:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Processamento de dados (1) - (17.292) (15.506)
Despesa de repasse a Distribuidores – 
Rebate - -  (149) (147)
Serviços Financeiros (3) (4)  (4.669) (4.827)
Depreciação e amortização - -  (5.537) (5.933)
Serviços de terceiros (7) (9)  (5.537) (5.272)
Serviços técnicos especializados (4) (37)  (8.670) (5.526)
Comunicações - -  (833) (588)
Provisão/Despesa de Contingências - - (15.920) (18.775)
Viagens no país/exterior - -  (1.570) (1.470)
Transporte - -  (798) (612)

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Provisão multa CVM - -  (143) (259)
Manutenção e conservação de bens - -  (1.666) (1.853)
Água, energia e gás - -  (1.582) (1.581)
Contribuições filantrópicas - -  (490) (263)
Promoções e relações públicas - -  (328) (219)
Propaganda e publicidade (6) (17)  (446) (593)
Aluguéis - -  (5.909) (7.719)
Material - -  (206) (162)
Contrato de rateio de custos e despesas 
administrativas (a) (5) -  252 156
Outras (114) (47)  (5.191) (4.372)
Total (140) (114) (76.684) (75.521)
(a) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, não per-
tencentes ao Consolidado, referentes ao rateio de despesas administrati-
vas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Conso-
lidado e pagas mensalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 26. 
22 Outras receitas/(despesas) operacionais:

Participações Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas corporativas internacionais (a) - - (1.302) (675)
Despesas/receitas gerais com fundos (b) - - (1.630) (313)
Resultado líquido de variação cambial - -  378 (199)
Reversão/(Provisão) para credores de 
liquidação duvidosa - -  38 (169)
Reversão/(Provisão) de Contingências e 
Processos - -  - 908
Perda no recebimento de crédito (c) - - (5.247)  (1.683)
Outras receitas operacionais 18 20 5.360 773
Outras despesas operacionais - -  (238) (226)
Total 18 20 (2.641) (1.584)
(a) Referem-se a despesas a pagar para Empresas do Grupo BNY Mellon
no exterior, referente ao rateio de despesas do grupo, que precisam ser
reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas pe-
riodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutí-
veis. (b) Referem-se a custos gerados pelos fundos de investimentos
administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se a perda no recebimen-
to de taxa de administração e despesas administrativas de fundos, que
na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização em
função da iliquidez dos ativos integrantes das carteiras desses fundos.
23 Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cí-
veis - Prováveis - Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, pas-
sivos contingentes e ativos contingentes, aprovado pela resolução do
CMN nº 3.823/2009, o Conglomerado Financeiro constitui provisão para
contingencias trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de perda provável.
Movimentação das provisões para contingências trabalhistas, fiscais e
cíveis, classificadas como prováveis

2018 2017
Demandas Trabalhistas
 Saldo Inicial 11.402 333
Constituição 1.377 11.882
Reversão da provisão (244) (901)
Atualização monetária 2.088 425
Baixa por pagamento (304) (337)
 Saldo final 14.319 11.402
Demandas Fiscais
 Saldo inicial 2.104 3.913
Constituição - -
Reversão da provisão - (1.874)
Atualização monetária - 65
 Saldo final (1) 2.104 2.104
Demandas Cíveis
 Saldo Inicial 15.909 8.481
Constituição 10.250 701
Reversão da Provisão (1.554) - 
Atualização das Causas 3.730 7.327
Baixa por pagamento - (600)
 Saldo final (2) (3) 28.335 15.909
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 44.758 29.415
(1) A Distribuidora vem discutindo judicialmente a inconstitucionalidade da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia 
calcular e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta 
no artigo 2º da Lei Complementar (LC) nº 70/1991, afastando-se, assim, a
ampliação da base de cálculo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 
nº 9.718/1998. Baseado na opinião dos assessores jurídicos, o valor está total-
mente provisionado e em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R$ 2.104 (R$ 
2.104 em 31 de dezembro de 2017), registrado na conta de provisão para
contingências. Por decisão judicial, a partir de janeiro de 2010, foram realizados 
depósitos judiciais correspondentes a esse processo e o saldo em 31 de de-
zembro de 2018 totaliza R$ 2.141 (R$ 2.141 em 31 de dezembro de 2017),
conforme Nota Explicativa nº 7. Devido à mudança da base de cálculo trazida 
pela Lei nº 12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora 
deixou de realizar o depósito judicial referente à ação judicial da COFINS, e com 
isso o recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, correspondendo a
100% do valor apurado da COFINS. A Distribuidora e a sua subsidiaría aderiram 
ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei 
nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, pondo fim a processos administrativos
tributários que, no exercício anterior estavam em andamento. Para alguns deles, 
havia sido constituída provisão. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, 
nas quais os autores pretendem indenização pelas perdas sofridas em fundos 
de investimento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças 
em ambas as ações acolhendo em parte os pedidos autorais para determinar 
a condenação solidária da gestora e da Distribuidora ao pagamento de quantias 
que, atualizadas até 31.12.2018, equivalem a aproximadamente R$ 15.173 e 
R$ 535 respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de
julgamento. (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos
de investimento, a Distribuidora foi incluída como Acusada em processos ad-
ministrativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria
deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de servi-
ço dos fundos sob administração. Houve algumas condenações, estando a
maioria delas sujeita à revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional. b. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Possíveis - As
contingências classificadas com risco possível são dispensadas de constituição

de provisão com base no CPC 25- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de 
apresentação, as informações a seguir levam em consideração as seguintes 
situações: b.1. Processos de maior relevância no aspecto financeiro e b.2. 
Outros processos: b.1 Processos de maior relevância no aspecto financei-
ro - Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e 
Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a BNY Mellon DTVM e 
Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”, em conjunto com a BNY Mellon DTVM, 
denominados “Réus”), sócio controlador da Atlântica Administradora de Recur-
sos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou 
danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento em 
Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou limi-
narmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o 
pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. 
O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contra-
tada junto ao Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribui-
dora, para a qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de 
fiança, conforme nota explicativa n° 24. Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou outra 
ação contra a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de Janeiro. Em 
14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profis-
sionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação 
foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se 
o julgamento do recurso de apelação interposto pela Autora. Em 17.12.2015, o 
Postalis ajuizou outras três ações no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, re-
lacionadas a investimentos em outros fundos sob administração. Em 04.02.2016, 
o Postalis ajuizou ação em Brasília, alegando ter sofrido perdas em alguns
outros fundos de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São 
Paulo, por ter havido declínio de competência, tendo sido posteriormente re-
metida à Justiça Federal de Brasília. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da 
União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora no 
valor de R$556.188.480,84, no contexto de investigação relacionada ao Pos-
talis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de segurança no Su-
premo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da decisão de in-
disponibilidade.  Em 16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação
judicial perante a Justiça Federal em São Paulo, com vistas a obter a condena-
ção da Distribuidora por prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta,
sem julgamento do mérito, estando pendentes de julgamento recursos de
apelação. Considerando que os pedidos formulados são ilíquidos e que os
processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes 
possíveis de perda. Além disso, há inquéritos e processos administrativos em 
curso na CVM e no Banco Central tratando de tais assuntos. Silverado - A
Distribuidora é a administradora do Fundo de Investimento em Direitos Credi-
tórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o 
Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora e contra o Deutsche Bank 
S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e In-
vestimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de que todos teriam 
falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que, portanto, seriam 
solidariamente responsáveis pela indenização de supostas perdas sofridas pelo 
Fundo Silverado. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia FIC FIM
(“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação CEEE de Seguri-
dade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra a Dis-
tribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os deveres
inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois investi-
mentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido principal 
formulado é de R$ 48.526. IGPREV - Em 18.06.2015, o Ministério Público do
Estado de Tocantins ajuizou quatro ações contra a Distribuidora, na condição 
de administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adin-
vest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória
Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a alegação 
de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por supostas perdas
sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado prejuízos ao Instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). Em 17/05/2017, o 
Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordem de bloqueio em uma das ações, 
decisão reformada pelo Tribunal. Considerando que os processos ainda estão 
em fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda.
CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública pelo Instituto Nosso
Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus, por meio da qual foi
requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho deliberativo da
Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das contribuições 
extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização por alegados 
prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados. Foi profe-
rida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido à ilegi-
timidade ativa do INBRAS, havendo recurso pendente de julgamento. OPP
HOLDING - Em 04.09.2015, a Receita Federal do Brasil lavrou um auto de in-
fração contra a Distribuidora, outra instituição financeira, uma entidade empre-
sarial e 10 (dez) pessoas físicas, no valor histórico de R$ 324.696. Os autos
foram lavrados para exigir IRPJ e CSLL sobre ganho de capital supostamente 
auferido em decorrência de alienação de ações por fundo sob administração
(Opp Holding Fundo de Investimento em Participações). A Distribuidora foi in-
cluída em virtude de seu papel de administradora fiduciária do fundo. Em
01.10.2015 foi apresentada defesa pela Distribuidora e, não tendo os argumen-
tos sido conhecidos, foi apresentado recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”), ora pendente de julgamento. b.2 Outras contin-
gências - No que se refere às demais contingências, os montantes relacionados
no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que puderam ser cal-
culados com confiabilidade e que foram classificados como chance de perda
possível, pelos assessores jurídicos do Conglomerado Financeiro.
Outras contingências passivas: 31/12/2018 31/12/2017
Trabalhista (1) 1.358 224
Fiscais (2) 4.984 4.787
Cíveis (3) 89.223 83.173
Total 95.565 88.184
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indica-
dos acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso 
se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos 
de indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) Dentre
os casos fiscais, há um Auto de Infração decorrente de autuação de contri-
buições previdenciárias, multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora,
em face de LPS Brasília - Consultoria de Imóveis S.A. A Distribuidora figura
como sujeito passivo neste caso, em função do exercício da administração do 
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), o qual contratou os
serviços da LPS Brasília - Consultoria de Imóveis S/A para venda de empre-
endimento de sua propriedade. O período da autuação refere-se a 01/2010 a
12/2011 e a Distribuidora assumiu a administração do referido Fundo a partir
de 17/12/2012. Há decisão excluindo o BNY Mellon do polo passivo da autu-
ação, ainda pendente de recurso. O valor envolvido no processo classificado
como possível de perda em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 4.852. (3) De
maneira geral, os processos de natureza cível classificados como risco possí-
vel de perda correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação 
solidária da Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores 
de serviços de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas
perdas sofridas por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas
na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos,
requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de
sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de
pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser arbitrado
pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição da
Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores in-
dicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.
24. Benefícios a empregados: O Banco não possui para seus funcionários a 
modalidade do plano de benefícios definido. Para o Consolidado, a Distribui-
dora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido, e par-
ticipa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora tam-
bém patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas indivi-
duais na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual
não requer cálculo atuarial.  A Holding não possui nenhum tipo de plano de
benefício e contribuição definido. Descrição dos planos - Em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017, o Consolidado detinha os seguintes planos de benefícios 
a empregados junto a Mapfre Seguros S.A, Icatu Seguros S.A. e Bradesco
Previdencia e Seguros S.A. Plano de contribuição definida - O Banco e a
Distribuidora concedem a seus diretores e empregados o benefício, opcional, 
de participação no plano de previdência privada da Mapfre Seguros S.A. e
Bradesco Previdencia e Seguros S.A., na modalidade de contribuição defini-
da, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora contribuiu para
a previdência privada o montante de R$ 2.958 e o Banco R$ 568 (R$ 2.639
da Distribuidora e R$ 502 do Banco em 31 de dezembro de 2017). Plano de
benefício definido - A Distribuidora, integrante do Consolidado, concedia a
seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano
de previdência privada multipatrocinado da BRASPREV - Fundação Brascan
de Previdência, na modalidade de benefício definido, participando como pa-
trocinadora com parcela da contribuição mensal. Este benefício foi mantido
para os diretores e funcionários que então haviam optado em participar do re-
ferido plano até fevereiro de 2004. Em março de 2012, a Distribuidora trans-
feriu seu plano de benefício definido da BRASPREV para a Icatu Seguros
S.A. As contribuições para esse plano totalizaram R$ 288 e R$ 400 nos exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. A partir
de março de 2004, a Distribuidora passou a proporcionar aos seus diretores
e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de previdên-
cia privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida,
participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. Em
janeiro  de 2019, foi emitido pela Mercer Human Consulting Ltda., o laudo de
avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações atuariais em
31/12/2018 e a estimativa atuarial de despesa para 2019 do plano de benefí-
cio definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2019, apu-
rada de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o CPC 
33 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$ 306. As prin-
cipais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 9,83% a.a (nominal) 
Crescimento salarial (1) 6,59% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 4,50% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 4,50% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
(1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 
25 Programa de participação nos lucros: O Banco e a Distribuidora pos-
suem um programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus fun-
cionários. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o Banco apurou
resultado para fins de distribuição o montante de R$ 391 (R$ 460 em 31 de
dezembro de 2017), a Distribuidora não apurou resultado a ser distribuído.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

José Claudio Costa
Contador - CRC 1SP167720/O-1

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

CONTINUAÇÃO

26 Transações com partes relacionadas:
2018

Ativo circulante Passivo circulante Passivo não circulante Transação/Resultado
Descrição Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Diretoria - - - 4.168 - - - (4.020)
Dividendos  devidos à 
controladora 201 - - - - - -
Empresas do grupo no 
pais - 180 - - - - - 2.768
Empresas do grupo no 
exterior - 1.204 - 111 - - - 8.665
Total 201 1.384 - 4.279 - - - 7.413

2017
Ativo circulante Passivo circulante Passivo não circulante Transação/Resultado

Descrição Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Diretoria - - 7.171 - 6.210 - (19.141)
Dividendos  devidos à 
controladora 62 - - - - - -
Empresas do grupo no 
pais - 247 - - - - - 3.079
Empresas do grupo no 
exterior - 1.544 - 93 - - - 10.104
Total 62 1.791 - 7.264 - 6.210 - (5.958)
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, 
relativas às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas do Consolidado e outras partes relacionadas, conforme a 
seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas 
do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas 
indedutíveis, e ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de 
clientes na América Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016. iii) contrato de rateio de 
despesa firmado entre o Banco e o The Bank of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de despesas relacionadas à Gestão do 
negócio das empresas da América Latina. Considerado que os serviços prestados pelo presidente da América Latina e diretor nacional no Brasil e da chefe 
operacional administrativa no Brasil são exclusivamente ligados à representação da marca BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, e que 
as receitas geradas com os clientes desses países são reconhecidos e recebidos nos Estados Unidos, foi acordado que o The Bank of New York Mellon 
deve reembolsar todos os custos integralmente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua participação no serviço em questão; iv) Prestação 
de serviço de assessoria técnica realizado pelo BNY Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York Mellon no Brasil, conforme nota explicativa 20. 
De acordo com as regras do Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. Em 7 de julho de 
2015, a Distribuidora e as empresas ARX Investimentos Ltda., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação 
de Patrimônio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas 
administrativas e operacionais que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, local 
físico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato,  os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas Partes 
Beneficiárias, por meio de cobranças mensais realizadas através de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, o rateio de custos e despesas administrativas impactou o resultado do Consolidado no montante de R$ 2.768 (R$ 3.079 em 31 de dezembro 

BNY Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77

À Diretoria e aos cotistas da BNY Mellon Participações Ltda.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da BNY Mellon Participações Ltda. (“Empresa”), denominadas 
como “Participações” e “Consolidado”, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, dos resultados abran-
gentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BNY Mellon 
Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à BNY Mellon Participações Ltda., de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações finan-
ceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-

vantes 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 individuais e consolidadas. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. 
• 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 con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019.Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019.

de 2017). A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do The Bank 
of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua como 
gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. 
não integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz 
parte. Em 31 de dezembro de 2018 a Distribuidora possuía saldos a receber 
de R$ 156 e R$ 24 referente ao contrato de rateio de custos e despesas 
administrativas com a ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária BNY 
Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 203 e 45 em 31 
de dezembro de 2017). Durante o exercício de 2018, a Distribuidora manteve 
movimentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), 
integrante do mesmo conglomerado financeiro. Em 31 de dezembro de 2018 
a Distribuidora apresentou um saldo no montante de R$ 344 (R$ 190 em 31 
de dezembro de 2017) no Banco, que encontra-se apresentado na rubrica 
“Disponibilidades” do balanço patrimonial. Remuneração de diretores e 
pessoal chave da Administração - A remuneração do pessoal-chave da 
administração, que inclui diretores, totalizou R$ 5.872 em 31 de dezembro 
de 2018 (R$ 19.141 em 31 de dezembro de 2017). Neste valor estão 
englobados benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) pro-labore 
pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros benefícios, como plano de 
saúde, plano dental, previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, 
o Grupo possui política de remuneração baseada em ações conforme
divulgado na Nota Explicativa nº 17 e plano de pensão, conforme divulgado
na Nota Explicativa nº 24. Controladora final - A controladora direta do
Consolidado é a Mellon Overseas Investment Corporation e a controladora
final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Corporation. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança
com sua controladora final como garantia de pagamento, em caso de
execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco em relação à
ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Correios, conforme
nota explicativa nº 23-b, item 1. No exercício findo em 31 de dezembro de
2018, a Distribuidora pagou R$ 1.327 referente comissão de fiança para sua
Controladora final (R$1.270 em 31 de dezembro de 2017), registrado na
rubrica “outras despesas administrativas”. 27 Evento subsequente: Em 22
de janeiro de 2019, a CVM julgou o processo administrativo sancionador PAS 
02/2013, relacionado ao Fundo de Investimento Multimercado FM1. Após
a análise do caso, que envolve outros acusados, a BNY Mellon DTVM e
BNY Mellon Ativos foram condenadas ao pagamento de multa nos valores
de R$ 5.075 e R$ 4.568, respectivamente. A decisão está sujeita a recurso
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).

Patricia Avolio Furtado Alvim - Diretora  | Cristiane Soares Azevedo 
Rodrigues - Contadora - CRC RJ-108555/O-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA DE 2019 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS 
VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 20.982.486/0001-18, NIRE 
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, convida a presença de todo o quadro 
societário composto de (22) vinte e dois cooperantes para comparecer em 
sua sede no dia 11 de maio de 2019 com primeira chamada as 09:00h, 
segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, para 
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019 em 
cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital 
também será afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia 
enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, 
votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes 
deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos 
da cooperativa no exercício 2018; (2) O balanço e da destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos 
os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a 
eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho 
Fiscal para o exercício 2019. Logo após será realizada a primeira chamada 
as 13:00h, segunda chamada as 14:00h e terceira e última chamada as 
15:00h, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
2019, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, 
os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) Entrada e saída de 
cooperantes e (2) Alterações estatutárias.

Rio de Janeiro/RJ, 26 de abril de 2019.
Leonardo Rodrigues Colodette - Diretor Presidente - CPF - 093.732.517-16.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 301,303,305 – D, 
CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2242 
E-mail: cap36vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE 

CONDOMÍNIO, MOVIDA POR SILVIA MARIA CONSTANTINO 
em face de REGINA CONSTANTINO CHAGAS LESSA; PAULO 

CESAR CHAGAS LESSA; CLAUDIA MARIA CONSTATINO 
FONTAINHA e RONALDO MOTA FONTAINHA - PROCESSO 

Nº 0048469-79.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ROSSIDELIO LOPES DA FONTE – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - Regina Constantino Chagas Lessa; Paulo 
Cesar Chagas Lessa; Claudia Maria Constatino Fontainha E 
Ronaldo Mota Fontainha -, que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 07/05/2019 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 09/05/2019 às 
15:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, 
o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de 
Avaliação de fls. e-174/175: Imóvel - Rua Prudente de Moraes, 
nº 814, Apartamento 301, Ipanema. Inscrição Municipal nº 
0532684-8, inscrito no Cartório do 5º RGI, sob a matrícula 
114381. LOCALIZAÇÃO: Perto da praia, comércio de alimentação 
ótimo, deslocamento para toda cidade com transporte público, 
todo tipo de melhoramentos de ordem pública. CONSTRUÇÃO:
Prédio bem conservado, centro de terreno, com elevadores, vaga 
de garagem, jardins na frente, não há playground. AVALIAÇÃO 
INDIRETA: Imóvel ocupado, não obtive ordem de entrada. 
Pesquisa realizada na área relativa a imóveis já vendidos. Valor 
da Fazenda Municipal: R$ 2.136.140,00. AVALIO no valor de: R$ 
2.500.000,00 (Dois Milhões E Quinhentos Mil Reais). E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume 
do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em 
Petrópolis, em 12 de março de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da 
Serventia, subscrevo __. (ass.) ROSSIDELIO LOPES DA FONTE 
– Juiz de Direito. 

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF n° 28.789.998/0001-74 - NIRE 3330031176-9

CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os senhores 
acionistas da KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da 
Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Estrada João Paulo, 530, parte, Honório Gurgel, CEP 21512-000, no dia 
07 de maio de 2019, às 15:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Revisão e Aprovação das Contas da Empresa até 31 de 
dezembro de 2018; (b) Eleição do Conselho de Administração. Instruções 
Gerais: Nos termos da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento 
hábil de sua identidade e poderão ser representados por mandatários. Os 
documentos necessários para apreciação da Ordem do Dia prevista acima 
estarão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
26 de abril de 2019. Esteban Viton Ramirez - Presidente do Conselho de 
Administração; Katrium Indústrias Químicas S.A.

Comercialização de carne 
faz parte dos debates  
da Agrishow 2019
Evento contará 
com a ministra da 
Agricultura e  
o ministro do 
Meio Ambiente

Com a participação da 
ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina, do ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles e do governador de 
São Paulo, João Doria, será 
aberta na próxima segunda-
feira (29), em Ribeirão Preto 
(SP), a Agrishow 2019 – 26ª 
Feira Internacional de Tec-
nologia Agrícola em Ação, 
mais importante evento de 
tecnologia agrícola da Amé-
rica Latina.

Um espaço destinado a 
debater a comercialização de 
carne bovina será o destaque 
do quarto dia (2 de maio) da 
Arena do Conhecimento da 
Agrishow, com o tema “Co-
mercializar eis a questão…”, 
que contará com represen-
tantes do setor para discutir 
e apresentar informações que 
auxiliem os pecuaristas nas 
tomadas de decisões, que im-
pactem em melhores resulta-
dos no momento da comer-
cialização da carne.

As palestras terão início 
às 14h, com a presença do 
Secretário da Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Gustavo Di-
niz Junqueira. Em seguida 
o presidente para América 
Latina da Trouw Nutrition, 
Stefan Mihailov falará sobre 
o Brasil e a nobre missão de 
alimentar o mundo. Dando 
sequência à programação, o 
planejamento com o uso de 

tecnologia será tema da pa-
lestra de José Dias Rossafa, 
da Coimma.

Outro tema destacado no 
evento será “Intensificar com 
eficiência”, apresentado pelo 
pesquisador da Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agro-
negócios (Apta), Polo Regio-
nal Alta Mogiana, em Colina 
(SP), Flavio Dutra. Criador 
da Carta Pecuária, o consultor 
Rogério Goulart tratará das 
estratégias para uma melhor 
produção, ressaltando que 
não basta saber produzir. Beto 
Zillo, da Z1 Consultoria, mos-
trará os resultados de um ano 
do Balizador do Grupo Pecu-
ária Brasil (GPB), ferramenta 
desenvolvida pelo grupo para 
informar em tempo real os 
valores de comercialização 
da arroba praticados no Bra-
sil. O diretor da Athenagro, 
Maurício Palma Nogueira fe-
cha o ciclo de palestras com a 
apresentação “Balizar: vale a 
pena?”, que será sucedido por 
um debate. A tarde de palestras 
é uma realização da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo.

Está prevista ainda a par-
ticipação de senadores, de-
putados federais e estaduais, 
prefeitos de outros muni-
cípios, vereadores e diver-
sas lideranças setoriais com 
atividades relacionados ao 
agronegócio.

Ainda no mesmo dia, 
às 9 horas, será lançada na 
Arena do Conhecimento da 
Agrishow 2019 – 26ª Feira 
Internacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação, a “Pla-
taforma do Gás no Agrone-
gócio – Biometano e Gás 
Natural”. O evento reunirá 
empresas e associações que 
apresentarão a produção, as 
aplicações e os benefícios do 
uso desses combustíveis para 
o agronegócio.
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2018 2017
Ativo 5.828.485 8.818.873
Circulante 2.926.523 5.094.127
Disponibilidades (nota 3) 566.535 2.242.586
Contas a receber (nota 4) 410.557 940.497
Adiantamentos a partes relacionadas (nota 5) 857.179 1.065.948
 Outras contas a receber (nota 6) 1.092.252 845.096
Não circulante 2.901.962 3.724.746
Investimentos (nota 7) 33.501 1.200
Imobilizado (nota 8) 525.259 521.647
Intangível (nota 8) 2.343.202 3.201.899
Passivo e Patrimônio Líquido 5.828.485 8.818.873
Circulante 1.471.847 1.078.359
Fornecedores 78.279 61.207
Tributos a recolher 154.368 81.476
Obrigações trabalhistas (nota 9) 966.943 842.890
Provisão para aporte em investidas 2.750 2.750
Outras contas a pagar 269.507 90.036
Patrimônio líquido 4.356.638 7.740.514
Capital social (nota 10) 16.260.000 16.260.000
Prejuízos acumulados (11.903.362) (8.519.486)

Balanço Patrimonial 31/12/18 e 2017 (Em R$)
(Em R$) 2018 2017
Receita operacional líquida de tributos 10.887.607 8.570.668
Prestação de serviços nacionais 10.869.094 8.199.111
Prestação de serviços exportação 18.513 371.557
Custos dos serviços prestados (4.244.773) (2.207.113)

Lucro bruto 6.642.834 6.363.555
Despesas operacionais (10.418.296) (7.196.133)
Despesas comerciais (867.379) (502.586)
Despesas com serviços profissionais (375.492) (341.785)
Despesas com pessoal (7.105.936) (4.542.828)
Depreciações e amortizações (nota 8) (942.848) (699.022)
Despesas de ocupação e utilidades (869.059) (855.100)
Despesas gerais e administrativas (257.582) (254.812)
Outras receitas operacionais 406.000 125.016

Resultado operacional antes do resultado financeiro (3.369.462) (707.562)
Receitas financeiras 86.751 118.398
Despesas financeiras (101.165) (21.145)
Prejuízo do exercício (3.383.876) (610.309)

Demonstração do Resultado do Exercício Exercícios em 31/12/18 e 2017

2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (3.383.876) (610.309)
Resultado abrangente total (3.383.876) (610.309)

Demonstração de Resultados Abrangentes em 31/12/18 e 2017 (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto em 31/12/18 e 2017

Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras 31/12/18 e 2017 (Em reais)
1. Contexto operacional. A Cortex é a plataforma de inteligência líder no Brasil para 
Marketing e Vendas. É uma multinacional brasileira de tecnologia, atuando no merca-
do de Big Data Analytics e atende ao mercado com soluções de negócio focadas em 
apoiar a geração de receita ou economia, com metade do esforço. Continuidade 
Operacional da Empresa. Sobre os prejuízos contabilizados nos últimos exercícios, 
como já referido anteriormente, estão em linha com o esperado e planejado para a 
Cia., espelho das rodadas de investimento realizadas nos últimos anos. Primeiramen-
te para a construção de um produto e ofertas de padrão internacional e alto nível de 
diferenciação e mais recentemente, para encontrar a forma correta em termos de 
estrutura interna e processos para prospectar, vender e entregar nosso produto ao 
mercado. A consolidação do time de vendas e a estruturação do time de SDR´s (res-
ponsável pela prospecção de novos leads qualificados) assim como da área de Ma-
rketing (tanto para trazer inbound leads, mas para ajudar e suportar a equipe de ven-
das no processo de venda) são exemplos dos avanços realizados nesse sentido. O 
lançamento das novas soluções Cortex e a aceitação sobre elas, refletem o caminho 
traçado e o entusiasmo e confiança que se sente no seio da empresa. Para 2019 o 
objetivo é o crescimento ainda mais substancial nas vendas recorrentes concomitan-
temente com aprimoramento das diversas áreas e processos da Cia. Consolidando a 
posição de destaque da Cortex no mercado de Big Data e ciência de dados aplicados 
ao problemas de Marketing e Vendas das empresas. 2. Apresentação das demons-
trações financeiras e principais práticas contábeis adotadas. Declaração de conformi-
dade com relação às normas do CPC. As demonstrações financeiras foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC). Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas de-
monstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredonda-
das para o valor mais próximo em reais, exceto quando indicado de outra forma. Uso 
de estimativas e julgamentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
das políticas contábeis da Empresa e os valores reportados dos ativos, passivos, re-
ceitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As premis-
sas e as estimativas são revisadas de forma contínua. Base de mensuração. As de-
monstrações financeiras da Empresa foram preparadas com base no custo histórico 
com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado, quando aplicável. Principais políticas contábeis. As políti-
cas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. Moeda 
estrangeira. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcio-
nal da Empresa pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos 
monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresen-
tação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela 
data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo 
amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado por juros e paga-
mentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à 
taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não monetá-
rios denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo 
foi determinado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão 
são reconhecidas no resultado. Instrumentos financeiros. A Empresa possui instru-
mentos financeiros não-derivativos como caixa e equivalentes de caixa, outros rece-
bíveis e contas a pagar. A Empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos 
financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda 
e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos fi-
nanceiros com o objetivo de especulação. A Empresa em 31/12/18 e 2017 não pos-
suía saldos de ativos financeiros mantidos para negociação ou designado ao valor 
justo por meio de ganhos e perdas. Disponibilidades e aplicações financeiras. Estas 
contas são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, de acordo com as taxas pactuadas com os bancos, até o limite de seu valor 
de mercado. Demais ativos. Os demais ativos são apresentados pelo menor valor 
entre o valor de custo, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas, ou de realização. Imobilizado. Avaliado pelo custo de aquisi-
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

(Em R$)
Descrição

Capital  
Social

Prejuízos  
Acumulados TOTAL

Saldos em 31/12/16 14.260.000 (7.909.177) 6.350.823
Aumento de capital, 8ª Alt. Contratual 2.000.000 - 2.000.000
Prejuízo líquido do exercício - (610.309) (610.309)
Saldos em 31/12/17 16.260.000 (8.519.486) 7.740.514
Prejuízo líquido do exercício (3.383.876) (3.383.876)
Saldos em 31/12/18 16.260.000 (11.903.362) 4.356.638

(Em R$) 2018 2017
Atividades Operacionais (1.555.987) (458.866)
Prejuízo apurado (3.383.876) (610.309)
Valores que não afetam o caixa
Depreciações e amortizações 942.848 699.022

(2.441.028) 88.713
Variação de contas a receber 529.940 413.070
Variação de outras contas a receber e LP (38.387) (1.195.544)
Variação de fornecedores e contas a pagar 196.543 75.704
Variação de tributos a recolher 72.892 (12.150)
Variação de obrigações trabalhistas 124.053 171.341

Atividades de Financiamento: Aumento de capital próprio - 2.000.000
Atividades de Investimento (120.064) (1.014.781)
Compras de ativo imobilizado e intangível (87.763) (1.014.781)
Aquisição de Investimentos (32.301) -

Caixa Gerado no Período (1.676.051) 526.353
Variação de caixa, bancos e aplicações financeiras
Disponibilidades no fim do exercício 566.535 2.242.586
Disponibilidades no início do exercício 2.242.586 1.716.233

Variação (1.676.051) 526.353

ção, deduzido das depreciações acumuladas igualmente corrigidas e são deprecia-
das de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa 8. A Administração da 
Empresa promoveu a revisão e avaliação das taxas de depreciação e entende que os 
percentuais utilizados pela Empresa são adequados para representar a vida útil dos 
bens, bem como constatou que não há ativos registrados contabilmente por um valor 
superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. A depreciação é 
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substi-
tuto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de 
um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de 
consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Intangível. Os ati-
vos intangíveis que são adquiridos pela Empresa têm vidas úteis definidas e são 
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada. A amortização é reco-
nhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação às vidas úteis esti-
madas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, 
já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo. Passivo circulante. Os passivos circulan-
tes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, pre-
vistas contratual ou legalmente. Provisões. As provisões são determinadas por meio 
do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes de tributos que 
reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos 
específicos para o passivo. Receita operacional. A receita operacional de prestação de 
serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência 
convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade 
dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios 
econômicos financeiros fluirão para a Empresa, de que os custos associados e a pos-
sível devolução podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja envolvi-
mento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa 
ser mensurado de maneira confiável. Receitas financeiras e despesas financeiras. As 
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e variações de juros de ajuste a valor presente das contas a receber, reconhecida 
no resultado por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abran-
gem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente 
das provisões e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuí-
veis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no 
resultado por meio do método de juros efetivos. IR e contribuição social. O IR e a Con-
tribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 
de 15% acrescidas de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 
240.000 para IR e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro lí-
quido. A despesa com IR e contribuição social compreende os tributos correntes e di-
feridos. Estes são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. Não há reconhecimento de diferimento dos tributos em caso de não existir 
clara previsibilidade de resultados favoráveis nos exercícios subsequentes.
3. Disponibilidades 31/12/18 31/12/17
Caixa 68 44
C/C Itaú S/A – agência 3100 SP com aplicação automática 38.516 178.537
C/C Itaú S/A – agência 0272 RJ com aplicação automática 173.712 2.289
Aplicação Itaú – Fundo VIP DI 354.239 2.061.716
Totais 566.535 2.242.586
Por tratar-se de operações de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor, tais aplicações foram consideradas como disponibilidades.
4. Contas a receber 31/12/18 31/12/17
Serviços faturados a receber 1.097.390 940.497
Cessão de Créditos (686.833) (-)
Totais 410.557 940.497

5. Adiantamentos com partes relacionadas 31/12/18 31/12/17
Adiantamento – CTXR 342.490 498.772
Adiantamento - CDL 505.475 536.175
Adiantamento - eCompete 9.214 31.001
Totais 857.179 1.065.948
6. Outras contas a receber 31/12/18 31/12/17
IRRF a compensar 392.410 343.153
PIS a compensar 738 324
COFINS a compensar 3.405 1.496
CSLL a compensar 269.627 239.102
INSS a compensar 16.720 16.720
IR sobre aplicações financeiras 213.205 193.982
Adiantamentos a fornecedores 82.716 4.612
Adiantamentos trabalhistas 22.803 45.707
Despesas antecipadas 90.628 -
Totais 1.092.252 845.096
7. Investimentos 31/12/18 31/12/17
Ecompete Serviços Informação Ltda. em 99,917% 33.500 1.199
Cortex Intelligence Tecnologia, Lda em 40,000% 1 1
Totais 33.501 1.200
8. Imobilizado e intangível

Imobilizado
Vida 
útil

Saldo em 
31/12/16

Adições 
Baixas

Saldo em 
31/12/17

Adições 
Baixas

Saldo em 
31/12/18

Móveis e utensílios 10 anos 274.804 - 274.804 - 274.804
Computadores e 
periféricos 4 anos 247.939 52.515 300.454 69.705 370.159
Máquinas e 
equipamentos 10 anos 40.566 1.801 42.367 7.008 49.375
Benfeitorias em 
imóveis 10 anos 486.955 - 486.955 - 486.955
Custo histórico 1.050.264 54.316 1.104.580 76.713 1.181.293
Móveis e utensílios (117.309) (26.752) (144.061) (25.325) (169.386)
Computadores e 
periféricos (192.055) (26.786) (218.841) (27.754) (246.595)
Máquinas e 
equipamentos (11.109) (4.163) (15.272) (4.581) (19.853)
Benfeitorias em 
imóveis (189.318) (15.441) (204.759) (15.441) (220.200)
Depreciação acumulada (509.791) (73.142) (582.933) (73.101) (656.034)

540.473 (18.826) 521.647 3.612 525.259

Intangível
Vida 
útil

Saldo em 
31/12/16

Adições 
Baixas

Saldo em 
31/12/17

Adições 
Baixas

Saldo em 
31/12/18

Software 4 anos 2.099 - 2.099 7.822 9.921
Proj. Big Picture 7 anos 4.379.863 - 4.379.863 - 4.379.863
Proj. Killer Apps 4 anos - 960.467 960.467 - 960.467
Custo histórico 4.381.962 960.467 5.342.429 7.822 5.350.251
Software (2.100) 1 (2.099) (521) (2.620)
Proj. Big Picture (1.512.548) (625.883) (2.138.431) (625.882) (2.764.313)
Proj. Killer Apps - - - (240.116) (240.116)
Depre. 
acumulada (1.514.648) (625.882) (2.140.530) (866.519) (3.007.049)

2.867.314 334.585 3.201.899 (858.697) 2.343.202
9. Obrigações trabalhistas 31/12/18 31/12/17
Salários a pagar 310.350 230.769
Férias a pagar 3.283 -
Retenções para repasse a terceiros e sindicatos 10.412 7.064
IRRF sobre salários 86.235 74.821
INSS sobre salários 58.670 42.395
FGTS a recolher 45.064 35.696
Provisões de férias e encargos 452.929 452.145
Totais 966.943 842.890
10. Capital social. O quadro de investidores segue:
Acionista ON PNA PNB Total
Daniel P. L. da Costa 1.356.350 - - 1.356.350
Leonardo C. Rangel 1.356.350 - - 1.356.350
Cortex Intelligence Europa, Lda 123.500 423.800 - 547.300
Fundo de investimentos RPeV - - 13.000.000 13.000.000
Totais 2.836.200 423.800 13.000.000 16.260.000
11. Contingências. A Administração da Empresa, respaldada por seus assessores 
jurídicos, informa inexistir processos contra a Empresa com avaliação de risco pro-
vável ou possível. 12. Eventos Subsequentes A Administração da Cortex Intelligence 
avaliou os eventos subsequentes à data do balanço até o dia 15/03/2019, após data de 
conclusão do trabalho de campo de auditoria, e entende que não houve eventos que 
possam alterar as demonstrações financeiras apresentadas. Eventos subsequentes 
são eventos ocorridos entre a data das demonstrações financeiras e a data do relatório 
do auditor independente. 

Leonardo Costa Rangel, Administrador - CPF 028.189.037-42
Daniel Pires Luiz da Costa, Administrador - CPF 077.786.827-02

Eduardo Nunes de Carvalho, Contador - CRC 1SP152980/O-4 - CPF 092.169.758-90

Relatório da Administração. Ano base: 2018. Srs. acionistas, O exercício social encerrado em 31/12/18 foi novamente positivo para a Cia. A estratégia de crescimento da empresa tem se mostrado acertada e os números mostram 
isso. Encerramos o ano com aproximadamente R$ 14 milhões em nossa principal métrica – o ARR contratado, um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. A prioridade no período foi o desenvolvimento da carteira de clientes, 
consolidação da marca e da credibilidade da Cortex no mercado de tecnologia da informação, mais especificamente na área de SaaS. Para isso, podemos destacar a ampliação do time de vendas e melhoria dos nossos processos para 
atração de leads e aquisição de clientes. Complementarmente, avançamos neste ano na estruturação das equipes de Customer Success e Professional Services, esforço necessário devido ao rápido crescimento da carteira de clientes. 
Com o aumento do número de colaboradores, conduzimos também neste ano a criação de uma área de People and Places na Cortex. Com tudo isso, os resultados foram positivos. O faturamento da empresa (que normalmente demora 
alguns trimestres para refletir o crescimento do ARR) encerrou o ano em R$ 12.152.653,42, um aumento de 30% em relação aos R$ 9.350.385 de 2017. A Cortex, em 2018, trouxe como novos clientes para sua carteira marcas de renome 
no mercado. Além disso, outro fato que podemos destacar foram as métricas positivas ligadas à eficiência e qualidade do trabalho realizado pela empresa. Do ponto de vista de vendas, nosso time comercial vem apresentando um CAC 
payback (relação entre os custos de vendas e nova receita mensal recorrente vendida) de 5,5 meses, número considerado excelente entre empresas SaaS. Sobre o relacionamento com os clientes, temos conseguido uma taxa anual de 
retenção de receita recorrente nos clientes de 103,7%, indicando que nosso upselling (venda na base de clientes) supera o churn (perda de receita) que temos nestes. Além disso, a margem bruta recorrente da Cia. foi em média 65% 
ao longo do ano. Estes números em conjunto mostram o perfil de uma empresa SaaS em crescimento. As perspectivas para 2019 são bastante animadoras, sendo o principal objetivo o crescimento ainda mais substancial nas vendas 
recorrentes, concomitantemente com o aprimoramento das diversas áreas e processos da Cia. A empresa deseja acelerar sua taxa de crescimento anual do ARR dos atuais 46%, chegando a uma taxa de aproximadamente 100% até 
os primeiros trimestres de 2020. Para isso, será necessário aumentar o nível de investimento na área de marketing e vendas, levando o montante gasto dos atuais 16% das receitas recorrentes para cerca de 40 a 50%. Para fazer frente 
a este investimento, a empresa avalia a realização de uma nova rodada de investimento junto a fundos de Venture Capital nacionais e internacionais neste ano de 2019. O mercado potencial de Big Data e ciência de dados aplicados 
aos problemas de marketing e vendas das empresas, é gigantesco no Brasil e a Cortex deseja consolidar sua posição de destaque neste tão aquecido segmento. Rio de Janeiro, 26/04/2019. Leonardo Costa Rangel – Cargo: CEO.

Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras da CORTEX 
INTELLIGENCE TECNOLOGIA S.A., que compreendem o balanço patrimonial, em 
31/12/18, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos 
dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressal-
va”, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com 
as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CIA, em 31/12/18, o de-
sempenho 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 
com ressalva. A administração da CIA. não apresentou estudo que atenda as 
orientações da NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e NBC 
TG 27 (R4) – Imobilizado, no que diz respeito à revisão do valor residual e da vida 
útil do ativo imobilizado, bem como do teste de recuperabilidade. Conforme o Item 
9, da NBC TG 01, a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há 
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver algu-
ma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Em virtude da 
ausência dessas informações, não foi possível determinar a existência de eventuais 
ajustes e seus consequentes efeitos nos ativos da CIA., e os seus correspondentes 
reflexos das demonstrações do resultado, nos fluxos de caixa e na mutação do pa-
trimônio líquido do período. Conforme descrito na nota explicativa nº 5, a CORTEX 
possui adiantamentos com partes relacionadas no ativo circulante os seguintes va-
lores: a) Adiantamento – CTXR R$ 342 mil, e b) Adiantamento – CDL R$ 505 mil. 
Não foram apresentados documentos suporte desses valores, não sendo possível, 
por isso, concluir sobre a adequação dos referidos saldos contábeis. Nossa audito-
ria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à CIA., 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 cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião com ressalva. Ênfase. Continuidade operacional. Cha-
mamos a atenção para a nota explicativa nº 1, de que os prejuízos contabilizados 
nos últimos exercícios estão em linha com o esperado e planejado para a Cia., es-
pelho das rodadas de investimentos realizadas nos últimos anos. Primeiramente 
para a construção de um produto e ofertas de padrão internacional e alto nível de 
diferenciação e mais recentemente, para encontrar a forma correta em termos de 
estrutura interna e processos para prospectar, vender e entregar o produto ao mer-
cado. O lançamento das novas soluções Cortex e a aceitação sobre elas refletem o 
caminho traçado e o entusiasmo e confiança que se sente no seio da empresa. Para 
2019 o objetivo é o crescimento ainda mais substancial nas vendas recorrentes 
concomitantemente com aprimoramento das diversas áreas e processos da Cia. 
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. 

mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da CIA. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da CIA. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a CIA. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 15/03/2019. Moreira 
Auditores S/S - CRC RS 3717 S RJ / Jorge Luiz M. Cereja - Contador CRC RS 
43679 S RJ CNAI N° 539 Sócio - Responsável Técnico.

A administração da CIA. é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer for-
ma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na se-
ção “Base para opinião com ressalva” acima, não foi possível obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente, quanto à revisão do valor residual e da vida útil dos 
ativos, bem como do teste de recuperabilidade, em 31/12/18 e quanto à adequação 
do saldo de adiantamentos a partes relacionadas no montante de R$ 847 mil. Por-
tanto, não foi possível concluir se as outras informações apresentam distorção rele-
vante, ou não, com relação a esses assuntos. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração da 
CIA. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro-
les 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 admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade da CIA. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a CIA. ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da CIA. são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente 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 interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-

Produção de aço bruto no Brasil cai 2,8% no trimestre
A produção brasileira de 

aço bruto nos primeiros três 
meses foi de 8,4 milhões de 
toneladas, 2,8% a menos do 
que no mesmo período de 
2018. As vendas internas fo-
ram de 4,4 Mt (-0,1%), en-
quanto o consumo aparente 
no 1º trimestre de 2019 foi 
de 4,9 milhões de toneladas 
(-1,4%). Os dados são do 
Instituto Aço Brasil.

O Instituto diz que acre-
dita no bom desempenho 
do setor em 2019, apesar 

de ter sentido no 1º trimestre 
os efeitos das dificuldades 
que ainda persistem na eco-
nomia brasileira, com o atra-
so na aprovação da reforma 
da previdência. A entidade 
espera trajetória de recupe-
ração para o ano, com cres-
cimento nas vendas internas 
de 4,1% em relação a 2018, 
somando 19,5 Mt, e de 4,6% 
no consumo aparente, que 
deve atingir 22 milhões de 
toneladas.

Em relação ao aço bruto, 

a estimativa para este ano é 
de 36 milhões de toneladas 
(+2,2%). As importações de-
vem aumentar 8,7% em rela-
ção a 2018, totalizando 2,6 
Mt e as exportações devem 
cair 6,1%, devendo atingir 
13,1 milhões de toneladas. 
A confirmação das previsões 
e até sua eventual melhora 
depende essencialmente da 
retomada do crescimento 
econômico do país de forma 
sustentada, prioridade esta 
não só da siderurgia, mas de 

toda a indústria brasileira.
Como parte da Coalizão 

Indústria, o Instituto Aço 
Brasil entende, no entanto, 
que isso só ocorrerá com o 
ajuste fiscal, que tem como 
foco a reforma da previdên-
cia e a reforma tributária. A 
expectativa do Instituto é 
que, uma vez obtido o ajus-
te fiscal, haja retomada dos 
investimentos na construção 
civil e em infraestrutura, as-
sim como nos projetos do 
setor de óleo e gás. 
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Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos aos exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 da 
Serviços de Petróleo Constellation S.A. (anteriormente denominada Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A.). A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores 
pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION S.A. (Em Recuperação Judicial)
(Anteriormente denominada Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A.)

CNPJ Nº 30.521.090/0001-27

Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ���������������������������������������������������������  399 17.208 36.322 25.183 
Aplicações financeiras ��������������������������������������������������������������������� 100.739 44.272 100.739 44.272 
Contas a receber de clientes ����������������������������������������������������������� 29.814 44.746 65.004 44.746 
Contas a receber de partes relacionadas���������������������������������������� 43.252 14.389 43.121 14.248 
Dividendos a receber de controlada ������������������������������������������������  583  530  -  - 
Estoques������������������������������������������������������������������������������������������ 29.840 50.256 38.257 50.648 
Impostos e contribuições a recuperar ��������������������������������������������� 34.537 29.913 50.931 30.842 
Adiantamentos a fornecedores�������������������������������������������������������� 9.941 19.582 17.048 25.029 
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������������������  -  - 8.772  929 
Outros ativos circulantes ����������������������������������������������������������������� 3.185 3.866 3.275 3.910 
Total do ativo circulante ������������������������������������������������������������������� 252.290 224.762 363.469 239.807 
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de partes relacionadas���������������������������������������� 43.761 17.649 43.761 17.649 
Impostos e contribuições a recuperar ��������������������������������������������� 11.854 25.417 11.854 25.417 
Custos de mobilização diferidos ������������������������������������������������������  -  - 9.177 1.859 
Impostos diferidos ��������������������������������������������������������������������������� 42.324 36.256 42.324 36.256 
Depósitos judiciais e cauções ��������������������������������������������������������� 2.901 2.356 7.002 2.356 
Estoques������������������������������������������������������������������������������������������ 132.283 118.195 132.283 118.195 
Investimentos em controladas ��������������������������������������������������������� 16.782 4.651  -  - 
Imobilizado �������������������������������������������������������������������������������������� 81.009 99.290 81.009 99.290 
Intangível ����������������������������������������������������������������������������������������� 4.262 4.627 4.262 4.627 
Total do ativo não circulante ������������������������������������������������������������ 335.176 308.441 331.672 305.649 
TOTAL DO ATIVO ���������������������������������������������������������������������������� 587.466 533.203 695.141 545.456 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada
Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A., atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás,
fornecimento de suprimentos, importação e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados
à indústria de petróleo e gás, bem como a participação em outras sociedades. A companhia é controlada direta
da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A., anteriormente denominada QGOG Participações S.A., e
controlada indireta da Constellation Oil Services Holding S.A. (“Constellation”). A Companhia iniciou suas atividades
em 1981 como prestadora de serviços de perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas
terrestres (onshore) convencionais. Atualmente, a Companhia também opera plataformas semissubmersíveis e
navios de perfuração (offshore).
Em 6 de dezembro de 2018, a Constellation e algumas de suas subsidiárias, incluindo a Companhia, apresentaram
petições voluntárias para Recuperação Judicial, de acordo com a Lei de Falências Brasileira (Lei n° 11.101/2005), na
1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS).
3. ENTIDADES CONSOLIDADAS

Entidade
País de 

incorporação
Percentual de participação direta (%)

2018 2017
Domenica ���������������������������������������������������������������� Paraguai 93,33 93,33
QGOG Perforaciones ���������������������������������������������� Peru 99,80 99,80
Domenica Argentina ������������������������������������������������ Argentina 90,00 90,00
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ������� Índia 100,00 100,00
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação compromissada com
uma remuneração média anual de 98,00% do CDI.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: As contas a receber se referem, substancialmente, aos recebíveis junto a
Petrobras. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 30 dias.
6. ESTOQUES: Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das sondas de perfuração.
Os montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo dos serviços prestados.
7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Controladora e Consolidado
Imobilizado Intangível

Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ����������������������������������������������������������������������� 172.607 12.969
Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50.589 1.552
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (478) -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ����������������������������������������������������������������������� 222.718 14.521
Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.270 1.550
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (6.785) -

Controladora e Consolidado
Imobilizado Intangível

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ����������������������������������������������������������������������� 218.203 16.071
Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ����������������������������������������������������������������������� (109.808) (7.990)
Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (10.035) (1.904)
Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) ���������������������������������������� (4.013) -
Baixas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 428 -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ����������������������������������������������������������������������� (123.428) (9.894)
Adições ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (14.093) (1.915)
Baixas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  327 -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ����������������������������������������������������������������������� (137.194) (11.809)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ����������������������������������������������������������������������� 99.290 4.627
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ����������������������������������������������������������������������� 81.009 4.262
8. PROVISÕES: a) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável: Durante o curso
normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal. Para cada
processo ou exposição a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua decisão
final possa resultar em uma perda para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registrou uma
provisão para cobrir as prováveis perdas trabalhistas e fiscais. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia reverteu
o montante de R$84.692 referente à mudança de avaliação quanto à probabilidade de perda de causa de natureza
fiscal. b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2018, 
os processos considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração e por seus assessores 
legais internos e externos não estão provisionados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e são 
compostos, substancialmente, de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais) no montante de R$162.108 (R$107.344 em 31 de dezembro de 2017), processos fiscais no 
montante de R$113.209 (R$107.927 em 31 de dezembro de 2017).
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: A receita operacional da Companhia é derivada, substancialmente, dos contratos
de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita operacional líquida é como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional bruta���������������������������������������������������������������� 616.550 863.423 782.878 862.810
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) ����������������������������������������� (23.978) (56.222) (23.978) (56.222)
Imposto sobre serviços (ISS) ���������������������������������������������������������� (16.105) (20.620) (16.105) (20.620)
GST ������������������������������������������������������������������������������������������������� - - (16.068) -
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) ����������� (8.966) (5.929) (8.966) (5.929)
Total dos impostos incidentes���������������������������������������������������������� (49.049) (82.771) (65.117) (82.771)
Receita operacional líquida ������������������������������������������������������������� 567.501 780.652 717.761 780.039

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto quando indicado de outra forma)

 Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ����������������������������������������������� 567.501 780.652 717.761 780.039 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS �����������������������������������������  (563.395) (770.309)  (677.989) (803.505)
LUCRO/(PREJUÍZO) BRUTO ��������������������������������������������������������� 4.106  10.343 39.772 (23.466)
Despesas gerais e administrativas �������������������������������������������������� (53.626) (61.414) (54.169) (61.539)
Outras receitas operacionais ����������������������������������������������������������� 97.289  11.730 97.293  11.730 
Outras despesas operacionais �������������������������������������������������������� (44.194) (14.174) (44.712) (24.402)
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL �������������������������������������������� 3.575 (53.515) 38.184 (97.677)
Receitas financeiras ������������������������������������������������������������������������ 6.810  11.358 6.842  11.397 
Despesas financeiras ���������������������������������������������������������������������� (5.299) (6.762) (5.333) (6.771)
Variação cambial, líquida ����������������������������������������������������������������� 3.426 420 2.652 336 
RECEITAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS ������������������������������������������� 4.937  5.016 4.161  4.962 
Resultado de equivalência patrimonial �������������������������������������������� 26.596 (44.087) - - 
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS ����������������������������� 35.108 (92.586) 42.345 (92.715)
Imposto de renda e contribuição social  ������������������������������������������ 6.068 (779) (535) (779)
LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO �������������������������������������������� 41.176 (93.365) 41.810 (93.494)
Lucro/(Prejuízo) atribuível a:
Proprietários da Companhia ������������������������������������������������������������ 41.176 (93.365) 41.176 (93.365)
Participações não controladoras ����������������������������������������������������� - - 634 (129)
Lucro/(Prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
Ações ordinárias ������������������������������������������������������������������������������ 0,71  (1,78) 0,71  (1,78)
Ações preferenciais ������������������������������������������������������������������������� 0,71  (1,78) 0,71  (1,78)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro/(Prejuízo) do exercício����������������������������������������������������������� 41.176 (93.365) 41.810 (93.494)
Outros resultados abrangentes �������������������������������������������������������
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para
 a demonstração do resultado ��������������������������������������������������������
Diferença de câmbio originada na conversão de operações
 no exterior ������������������������������������������������������������������������������������ 2.954  32 2.565 (14)

Resultado abrangente total do exercício ����������������������������������������� 44.130 (93.333) 44.375 (93.508)
Resultado abrangente total atribuível a:
Proprietários da Companhia ���������������������������������������������������������� 44.130 (93.333) 44.130 (93.333)
Participações não controladoras ����������������������������������������������������  -  - 245 (175)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000, exceto valores por ação)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$’000)

CONTADOR - Valdir Moreira Bufon - CRC-RJ 69.280-0-7

DIRETORIA
Valdir Moreira Bufon José Augusto Fernandes Filho

Controladora Consolidado
Lucros/ Patrimônio Patrimônio líquido atribuível Total do 

Capital Reserva Reservas de lucros Reserva de conversão (prejuízos) líquido atribuível aos às participações patrimônio
social de Capital Legal Investimentos de moeda estrangeira acumulados proprietários da Companhia  não controladoras líquido

SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2016��������������  128.767 - 13.806  194.963 5.916 - 343.452 508  343.960 
Prejuízo do exercício ���������������������������������������� - - - - - (93.365)  (93.365) (129) (93.494)
Outros resultados abrangentes ������������������������ - - - -  32 -  32 (46) (14)
Resultado abrangente total do exercício ���������� - - - -  32 (93.365)  (93.333) (175) (93.508)
Reserva de capital �������������������������������������������� - 37.424 - -  - - 37.424 - 37.424
Aumento de capital  ������������������������������������������  75.977 - -  (75.977)  - - - -  - 
Destinação do resultado do exercício �������������� - - -  (93.365) - 93.365 - -  - 
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2017��������������  204.744  37.424 13.806  25.621 5.948 - 287.543 333  287.876 
Lucro do exercício �������������������������������������������� - - - - - 41.176 41.176 634  41.810 
Outros resultados abrangentes ������������������������ - - - - 2.954 - 2.954 (389) 2.565
Resultado abrangente total do exercício ���������� - - - - 2.954 41.176 44.130 245  44.375 
Aumento de capital  ������������������������������������������  87.918 - - -  - - 87.918 - 87.918
Adiantamento para futuro aumento de capital�� 454 - - -  - -  454 - 454
Destinação do resultado do exercício �������������� - - 2.059 37.882 - (39.941) - - -
Dividendos obrigatórios ������������������������������������ - - - - - (1.235) (1.235) - (1.235)
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2018��������������  293.116  37.424 15.865 63.503 8.902 - 418.810 578 419.388

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2017 2018 2017
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício ����������������������������������������������������������������� 41.176 (93.365) 41.810 (93.494)
Ajustes para reconciliar o lucro/(prejuízo) líquido do exercício ao
 caixa líquido gerado pelas/(aplicados nas) atividades operacionais:

Depreciação e amortização ���������������������������������������������������������������������������� 16.008 11.939 16.008 11.939 
Provisão contrato oneroso ������������������������������������������������������������������������������ 42.873 - 42.873  - 
Ganho na venda de imobilizado ��������������������������������������������������������������������� (88) (51) (88) (51)
Perda/(ganho) na venda de estoque ��������������������������������������������������������������  167 (1.617)  167 (1.617)
Reversão de provisão ������������������������������������������������������������������������������������� (84.692) - (84.692)  - 
Perda por redução ao valor recuperável (impairment) ����������������������������������� - 4.013 - 4.013
Receitas de mobilização diferidas ������������������������������������������������������������������ - (5.304) (13.062) (5.423)
Custos de mobilização diferidos ��������������������������������������������������������������������� -  - 8.151  - 
Variação cambial, líquida �������������������������������������������������������������������������������� (3.426) (420) (2.652)  (336)
Imposto de renda e contribuição social ���������������������������������������������������������� (6.068) 779  535  779 
Provisões �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.579 3.733 3.579 14.248 
Provisão para participação dos empregados nos lucros �������������������������������� - 341 - 341
Resultado de equivalência patrimonial ����������������������������������������������������������� (26.596) 44.087  -  - 
Receitas financeiras, líquidas ������������������������������������������������������������������������� (1.511) (4.596) (1.509) (4.626)

Redução/(aumento) nos ativos:
Aplicações financeiras ������������������������������������������������������������������������������������� (52.935) 38.912 (52.902) 38.951 
Contas a receber de clientes ��������������������������������������������������������������������������� 14.932 6.876 (18.265) 7.158 
Estoques ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.328 5.114 (1.242) 6.021 
Contas a receber de partes relacionadas �������������������������������������������������������� (54.975) 85.724 (54.985) 85.816 
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������������������������� 20.057 (22.421) 3.947 (24.489)
Adiantamentos a fornecedores ������������������������������������������������������������������������ 9.641 (11.192) 8.195 (16.462)
Custos de mobilização diferidos ���������������������������������������������������������������������� -  - (22.454) (2.689)
Depósitos judiciais e cauções �������������������������������������������������������������������������� (545) (285) (4.414)  (285)
Outros ativos ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.385 6.215 6.448 5.664 
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.570 (3.936) 14.809 13.643 
Contas a pagar a partes relacionadas ������������������������������������������������������������� 23.241 (118) 41.133 2.904
Impostos e contribuições a recolher ���������������������������������������������������������������� (9.061) 4.252 (3.792) 5.676 
Salários e encargos sociais ����������������������������������������������������������������������������� (31.045) (19.111) (30.982) (19.110)
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������������������������� - 5.304 37.483 6.425
Outros passivos ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1.648 10.874 8.250 17.937 

Caixa gerado pelas atividades operacionais ����������������������������������������������������� (77.337) 65.747 (57.651) 52.932 
Imposto de renda e contribuição social pagos ������������������������������������������������� (9.598) (28.206)  (15.798) (28.206)

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais ������������������ (86.935) 37.541 (73.450) 24.726 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Integralização de capital em investida��������������������������������������������������������������� (20.444) (12.107)  -  - 
Dividendos recebidos ���������������������������������������������������������������������������������������� 6.378 2.594  -  - 
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado ���������������������������������������  94  101  94  101 
Recebimentos relativos à venda de materiais ��������������������������������������������������� - 2.903 - 2.903
Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível ����������������� (3.820) (14.717) (3.820) (14.717)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento ������������� (17.792) (21.226) (3.726) (11.713)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos ���������������������������������������������������������������������������������������������� -  - (456)  (185)
Aporte de Capital ����������������������������������������������������������������������������������������������� 87.918 - 87.918  - 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ������������������������������������� 87.918 - 87.462  (185)
Aumento/(Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa ����������������������� (16.809) 16.315 10.286 12.829 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ���������������������������������������� 17.208  893 25.183 11.946 
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido
 em moedas estrangeiras ��������������������������������������������������������������������������������� -  - 852  408 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício��������������������������������������������  399 17.208 36.322 25.183 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Fornecedores ���������������������������������������������������������������������������������� 38.957 32.387 66.094 50.788 
Impostos e contribuições a recolher ������������������������������������������������ 1.742 10.803 8.838 12.227 
Salários e encargos sociais ������������������������������������������������������������� 42.505 73.550 42.572 73.550 
Contas a pagar a partes relacionadas��������������������������������������������� 23.360  218 42.798 3.298 
Dividendos a pagar a acionistas não controladores ������������������������  -  - 42 38 
Dividendos a pagar a acionistas ����������������������������������������������������� 1.235 - 1.235  - 
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������������������� -  - 13.263 1.038 
Provisão para perdas em investimentos em controladas ���������������� - 30.653  -  - 
Provisões para multas contratuais �������������������������������������������������� 4.010 4.010 4.010 14.524 
Provisão para perdas futuras ���������������������������������������������������������� 42.873 - 42.873 -
Outros passivos circulantes������������������������������������������������������������� 8.566 7.619 8.564 7.619 
Total do passivo circulante �������������������������������������������������������������� 163.248 159.240 230.289 163.082 
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas���������������������������������������������  679  580 2.288  655 
Provisões ����������������������������������������������������������������������������������������� 4.530 85.643 4.530 85.643 
Receitas de mobilização diferidas ��������������������������������������������������� -  - 13.662  - 
Outros passivos não circulantes������������������������������������������������������  198  197 24.983 8.200 
Total do passivo não circulante ������������������������������������������������������� 5.407 86.420 45.463 94.498 
TOTAL DO PASSIVO ���������������������������������������������������������������������� 168.655 245.660 275.752 257.580 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 293.116 204.744 293.116 204.744 
Reservas de capital ������������������������������������������������������������������������� 37.424 37.424 37.424 37.424 
Reservas de lucros �������������������������������������������������������������������������� 79.368 39.427 79.368 39.427 
Outros resultados abrangentes ������������������������������������������������������� 8.902 5.948 8.902 5.948 
Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da Companhia �������� 418.810 287.543 418.810 287.543 
Patrimônio líquido atribuível às participações não controladoras ���  -  -  578  333 
Total do patrimônio líquido��������������������������������������������������������������� 418.810 287.543 419.388 287.876 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 587.466 533.203 695.141 545.456 
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Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações do Resultado abrangente
Exercícios Findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio líquido para os 
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/18 e 2017
(Em MR$, exceto quando mencionado de outra forma)

Demonstrações do Fluxo De Caixa - Método direto
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)2018 2017

Ativo 62.808 60.594
Circulante 16.418 12.184
Caixa e equivalentes de caixa (Notas 3) 4.064 2.601
Contas a receber (Notas 4) 11.739 9.444
Outras contas a receber 615 139
Não circulante 46.390 48.410
Depósitos judiciais (Notas 10) 1.715 1.572
Imobilizado (Notas 5) 20.828 20.464
Intangível (Notas 6) 23.847 26.374
Passivo 62.808 60.594
Circulante 5.670 6.361
Fornecedores (Notas 7) 2.975 3.774
Impostos e contribuições a recolher (Notas 8) 1.563 1.543
Obrigações sociais e previdenciárias 813 782
Outras contas a pagar 319 262
Não circulante 6.795 7.653
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Notas 9.a) 6.795 7.653
Patrimônio líquido 50.343 46.580
Capital social (Notas 11.a) 25.326 25.326
Reserva legal (Notas 11.b) 5.065 5.065
Retenção de lucros (Notas 11.d) 19.952 16.189

Receita líquida de fornecimento e comercialização de 2018 2017
 energia (Notas 12.a) 74.054 71.699
Custo do fornecimento e comercialização de energia (Notas 12.b) (23.080) (21.802)
Lucro bruto 50.974 49.897
Receitas e despesas operacionais (15.229) (15.980)
Administrativas e gerais (Notas 12.b) (14.824) (13.747)
Tributárias (Notas 12.b) (405) (2.233)
Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos 35.745 33.917
Resultado financeiro, líquido (Notas 12.c) (76) (89)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 35.669 33.828
Imposto de renda e contribuição social (Notas 9.b) (1.506) (1.542)
Lucro líquido do exercício 34.163 32.286
Lucro básico e diluído por ação - R$ (Notas 16) 2,60 2,46

2018 2017
Lucro líquido do exercício 34.163 32.286
Resultado abrangente do exercício 34.163 32.286

Capital  
 social

Reserva de lucros Lucros  
 acumu-

lados Total
Reserva  

 Legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31/12/2016 25.326 5.065 19.203 - 49.594
Lucro líquido do exercício - - - 32.286 32.286
Destinações:
Dividendos de exercícios anteriores
 pagos (Notas 11.c) - - (19.203) - (19.203)
Dividendos mínimos obrigatórios e
 adicionais pagos (Notas 11.c) - - - (16.097) (16.097)
Retenção de lucros (Notas 11.d) - - 16.189 (16.189) -
Saldos em 31/12/2017 25.326 5.065 16.189 - 46.580
Lucro líquido do exercício - - - 34.163 34.163
Destinações:
Dividendos de exercícios anteriores 
 pagos (Notas 11.c) - - (16.189) - (16.189)
Dividendos mínimos obrigatórios e 
adicionais pagos (Notas 11.c) - - - (14.211) (14.211)
Retenção de lucros (Notas 11.d) - - 19.952 (19.952) -
Saldos em 31/12/2018 25.326 5.065 19.952 - 50.343

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Recebimento de clientes 74.563 78.440
Receitas financeiras 20 83
Venda de ativo imobilizado 50 93

Pagamentos a: Fornecedores (23.486) (21.051)
Impostos, contribuições e taxas (9.029) (11.480)
Salários e encargos (6.666) (6.180)
Utilização do bem público - (1.741)
Recursos hídricos (593) (551)
Depósitos judiciais (144) (85)
Juros e despesas financeiras (79) (148)
Despesas antecipadas (84) (87)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 34.552 37.293
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a: Compra de imobilizado (2.653) (2.408)

Compra de Intangível (36) (119)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.689) (2.527)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (30.400) (35.300)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (30.400) (35.300)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.463 (534)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.601 3.135
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.064 2.601

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.463 (534)1. Contexto operacional. A Quanta Geração S.A. (“Cia.” ou “Quanta”) é oriunda do 
processo de desverticalização das empresas de distribuição do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), em conformidade com a Lei nº 10.848/04. Foi adquirida junto à Ampla 
Energia e Serviços S.A., em 26/12/05, pela Sabricorp Participações Ltda., empresa 
que veio a ser incorporada pela Quanta Geração S.A., em 20/08/06. A Cia. tem como 
principal objetivo concentrar investimentos no setor de geração hidrelétrica e realizar 
a comercialização de sua energia. O parque gerador atual da Quanta é constituído 
por nove centrais hidrelétricas que totalizam 62,3 MW de potência instalada, localiza-
das no interior dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Quanta possui con-
trato de concessão destas usinas, outorgado pelo Ministério de Minas e Energia e 
pela ANEEL (vide maiores detalhes sobre as concessões na Nota 6). Adicionalmen-
te, outros estudos de viabilidade vêm sendo realizados para identificar novos poten-
ciais em todo território nacional. A Cia. possui dois escritórios administrativos, sendo 
um deles em Niterói (RJ) e o outro em São Paulo (SP), além de sua sede operacional 
localizada na cidade de Areal (RJ). Em 2006 e 2007, a Cia. comercializou sua energia 
na modalidade de geração distribuída para a concessionária local e por meio de 
contratos de curto prazo. Em 2008, começou a comercializar energia de suas usinas 
e de terceiros para clientes livres e demais agentes do setor e manteve essa opera-
ção até 2018 e não possui expectativas de alterações, estabelecendo parcerias co-
merciais baseadas na qualidade e confiabilidade que somente uma empresa sólida 
pode oferecer. 2. Políticas contábeis. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às peque-
nas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem os princípios previstos na le-
gislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e deliberados 
pelo CFC. A Cia. não possui transações em moeda estrangeira. A emissão das de-
monstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29/03/19. Estimativas. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de ava-
liação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujei-
tos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobi-
lizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da 
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
demandas judiciais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa 
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.1.Moeda funcional. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcio-
nal da Cia.. 2.2. Reconhecimento de receita. A receita é reconhecida na extensão 
em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Quanta e 
quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base 
no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e im-
postos ou encargos sobre vendas. A Quanta avalia as transações de receita de 
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou 
principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus 
contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos 
antes de haver reconhecimento de receita:a) Operacionais. A receita de forneci-
mento de energia é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma 
confiável e todos os riscos e benefícios inerentes a energia forem transferidos para o 
comprador. b) Receita de juros. A receita de juros sobre as aplicações financeiras e 
equivalentes de caixa é calculada com base na aplicação da taxa de juros efetiva, 
pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido. A receita de juros é incluída 
na rubrica “Receita financeira”, na demonstração do resultado.2.3. Instrumentos 
financeiros- reconhecimento inicial e mensuração subsequente. Ativos finan-
ceiros.Reconhecimento inicial e mensuração. Ativos financeiros são reconheci-
dos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designa-
dos a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os principais ativos financei-
ros da Cia. incluem: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. Mensuração 
subsequente. A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua 
classificação, que pode ser da seguinte forma: Ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado . Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem 
ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no re-
conhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são clas-
sificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de 
venda no curto prazo. Essa categoria inclui instrumentos financeiros derivativos con-
tratados pela Cia. que não satisfazem os critérios para a contabilidade de hedge. 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos 
na demonstração do resultado. Empréstimos e recebíveis. Empréstimos e recebí-
veis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, 
não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financei-
ros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos 
(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. Desreconhe-
cimento (baixa).Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo 
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quan-
do: (i) Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; (ii) A Cia. transferiu 
os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de 
pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um 
terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Cia. transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Cia. não transferiu nem reteve substan-
cialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle 
sobre o ativo. Redução do valor recuperável de ativos financeiros. Um ativo financei-
ro, ou grupo de ativos financeiros é considerado como não recuperável se, e somen-
te se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de 
um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do 
ativo (“um evento de perda” incorrido) e esse evento de perda tenha impacto no fluxo 
de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que 
possa ser razoavelmente estimado. Caixa e equivalentes de caixa. O caixa e equi-
valentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Cia. considera equiva-
lentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um mon-
tante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como equivalen-
tes de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou 
menos, a contar da data da contratação. A abertura entre caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários por tipo de classificação está apresentada na 
Nota 3. Contas a receber. Estão apresentadas a valores de realização. Não foi 
constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois na avaliação dos 
administradores, a Cia. não apresenta riscos em relação à realização das contas a 
receber, conforme mencionado na Nota 4. Passivos financeiros. Reconhecimen-
to inicial e mensuração. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor 
justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da tran-
sação diretamente relacionado.Os principais passivos financeiros da Cia. incluem: 
fornecedores.Mensuração subsequente. A mensuração dos passivos financeiros 
depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: Passivos financei-
ros a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros a valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros 
designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.Ganhos e 
perdas de passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. Fornecedores. Inclui obrigações de curto prazo com fornecedores de mercado-
rias, combustíveis, materiais e serviços e são mantidos a valores de liquidação.Valor 
justo de instrumentos financeiros. O valor justo de instrumentos financeiros ativa-
mente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base 
nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do 
balanço, sem dedução dos custos de transação.Em 31/12/2018 e 2017, a Cia. não 
possuía operações de instrumentos financeiros derivativos. 2.4. Imobilizado. Regis-
trado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos bens é 
calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 5 e leva em considera-
ção o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens, conforme mencionado nas 
Notas 1 e 5. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum 
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido da venda e o valor contábil residual do ativo) são incluídos na demonstração 
do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos 
ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, 
e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 2.5. Intangível. Os ativos intan-
gíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu re-
conhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apre-
sentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas e valor 
recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvol-
vimento capitalizados, não são capitalizados e o gasto é refletido na demonstração 
do resultado no exercício em que for incorrido. A vida útil de ativo intangível é avaliada 
como definida ou indefinida. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de 
amortização são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma 
prospectiva, quando for o caso. Em 31/12/18, a Administração não observou altera-
ções em relação aos estudos realizados em exercícios anteriores. O período e o 
método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no 
mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no con-
sumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas 
por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, 
sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos 
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na cate-
goria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ativos intangíveis 
com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em rela-
ção a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unida-
de geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para 
determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança 
na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. A Cia. não possui 
ativos intangíveis com vida útil indefinida.  Ganhos e perdas resultantes da baixa de 

um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da 
venda e o valor contábil residual do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa do ativo. 2.6. Provisão para redução ao valor re-
cuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, se o 
valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desva-
lorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável 
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso 
do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presen-
te e consideram a quantidade de energia assegurada anual que a Cia. possui multi-
plicada por preços estimados com base em estudo de mercado. 2.7. Outros ativos 
e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso contro-
lado pela Cia. decorrente de eventos passados e do qual se espera que resultem em 
benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 2.8. Tribu-
tação. Impostos sobre vendas de energia. As receitas de vendas e serviços estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições 2018 2017
Programa de Integração Social (PIS) 0,65% 0,65%
Contribuição para Seguridade Social (COFINS) 3,00% 3,00%
Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação
 de serviços (ICMS)

Não incidente 
(a)

29,00% 
 e 32,00%

(a) Em 2017, as vendas de energia para consumidor final eram tributadas de ICMS 
sob a alíquota de 29% para os meses de janeiro e de fevereiro, a partir do mês de 
março até o mês de dezembro, a tributação passou a 32%. Em 2018, o estado do Rio 
de Janeiro aderiu ao convênio 77, com isso, as distribuidoras de energia passaram a 
ser responsáveis pelo recolhimento do ICMS gerado quando vendemos energia 
para consumidor final.As receitas estão apresentadas líquidas destes encargos na 
demonstração do resultado. Imposto de renda e contribuição social - correntes. 
Em 31/12/18 e 2017, o imposto de renda e a contribuição social correntes são calcu-
lados com base no lucro presumido pelas alíquotas de 15% acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social. Os saldos passíveis de compensação, apurados no encer-
ramento do exercício, são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de 
acordo com a previsão de sua realização.Impostos diferidos. Imposto diferido é 
gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ati-
vos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconheci-
dos para todas as diferenças tributárias temporárias. Atualmente a Cia. possui so-
mente impostos diferidos passivos reconhecidos. 2.9. Outros benefícios a 
empregados. Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Cia. 
incluem, em adição a remuneração fixa (salários, contribuições para a seguridade 
social (INSS), férias e 13º salário), remunerações variáveis como bônus, plano de 
assistência médica e refeição. Esses benefícios são registrados no resultado do 
exercício quando a Cia. tem uma obrigação com base em regime de competência, 
na medida em que são incorridos. 2.10. Resultado por ação. A Cia. efetua os cálcu-
los do lucro básico por ação - utilizando a média ponderada do número de ações em 
circulação durante o período correspondente ao resultado, conforme pronunciamen-
to técnico CPC 41 - Resultado por Ação. 2.11. Ajuste a valor presente de ativos e 
passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, 
quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras, 
são ajustados pelo seu valor presente. Em 31/12/18 e 2017, a Administração da Cia. 
concluiu que não possuía impactos significativos de ajuste valor presente em suas 
operações. 2.12. Provisões.Geral. Provisões são reconhecidas quando a Cia. tem 
uma obrigação presente em consequência de um evento passado, é provável que 
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Cia. espera que o valor de 
uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido 
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. 
As despesas, relativas a qualquer provisão, são apresentadas na demonstração do 
resultado, líquida do respectivo reembolso, se existir. Provisões para riscos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas. A Cia. é parte em processos judiciais e administrativos. 
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judi-
ciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados ex-
ternos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou deci-
sões de tribunais.Operações de venda de energia elétrica na Câmera de Comer-
cialização de Energia Elétrica (“CCEE”). Os registros das operações de compra e 
venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de 
acordo com as informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da 
Administração da Cia., quando essas informações não estão disponíveis tempesti-
vamente. Outras provisões do setor. A Administração da Cia. efetua provisões re-
lativas a obrigações do setor, como provisões para tarifa de uso dos sistemas elétri-
cos de distribuição (“TUSD”) e provisões para assuntos ambientais, as quais podem 
ter sido determinadas com base em estimativas da Administração. 2.13. Julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos. A prepara-
ção das demonstrações financeiras requer que a administração faça julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na 
data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor 
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas. 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e ou-
tras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo 
risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e 
passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir: Perda por redu-
ção ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao 
valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de 
caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso, conforme mencionado na Nota 2.6. Valor justo de 
instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é 
determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa 
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no 
mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado 
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui 
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco 
de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam 
afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. Impostos. Existem 
incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relaciona-
mentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a com-
plexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados 
reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam 
exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. Quando aplicá-
vel, a Cia. constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis 
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas juris-
dições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como 
experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regula-
mentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Es-
sas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Cia..Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Cia. reconhece provisão para cau-
sas cíveis e trabalhistas quando necessário. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 2.14. Demonstra-
ções dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
pelo método direto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil, 
conforme seção 7 do CPC PME relativo a Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo CPC. 3. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Caixa 3.840 2.031
Aplicações financeiras 224 570

4.064 2.601
Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. As 
aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa são representadas 
por Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e podem ser resgatados a qualquer 
momento sem mudança significativa no valor.

Instituição financeira Tipo de aplicação Vencimento 2018
Bradesco S.A. CDB - CDI 16/12/2019 23
Bradesco S.A. Automática - 46
Caixa Econômica Federal Automática - 155

224
A Cia. tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimen-
tos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições 
financeiras de primeira linha e são substancialmente remuneradas com base em 
percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) que variam 
entre 95% a 100%.
 4. Contas a receber 2018 2017
Contratos de fornecimento e comercialização de Energia Elétrica 9.425 7.324
CCEE - Câmera de Comercialização de Energia Elétrica 2.314 2.120

11.739 9.444
O saldo de contas a receber possui prazo de vencimento não superior a 60 dias. A 
Cia. não requer garantias sobre as vendas a prazo, porém, a Administração acredita 
que o risco relativo às contas a receber é minimizado pelo fato de as vendas serem 
efetuada para clientes, classificados pela Administração, de primeira linha.
5. Imobilizado 
Custo de aquisição

Máquinas e 
equipamentos Barragens

Outros  
imobilizados Total

Saldos em 31/12/2016 37.754 68.397 7.548 113.699
Adição 2.049 15 344 2.408
Baixa (5) - (208) (213)
Saldos em 31/12/2017 39.798 68.412 7.684 115.894
Adição 1.923 313 417 2.653
Baixa (86) - (87) (173)
Saldos em 31/12/2018 41.635 68.725 8.014 118.374

Depreciação acumulada
Máquinas e 

equipamentos Barragens
Outros imo-

bilizados

Total
Vida útil 33 anos 50 anos 5 a 10 anos
Taxas 3% 2% 10% a 20%
Saldos em 31/12/2016 (30.092) (61.512) (2.203) (93.806)
Depreciação do exercício (823) (821) (174) (1.818)
Baixa 1 - 194 195
Saldos em 31/12/2017 (30.914) (62.333) (2.183) (95.430)
Depreciação do exercício (1.250) (806) (205) (2.261)
Baixa 58 - 87 145
Saldos em 31/12/2018 (32.106) (63.139) (2.301) (97.546)
Em 31/12/2017 8.884 6.079 5.501 20.464
Em 31/12/2018 9.529 5.586 5.713 20.828
6. Intangível.  
Custo de aquisição

Ágio na aqui-
sição da Cia.

Projetos de 
ampliação

Outros 
 intangíveis Total

Saldos em 31/12/2016 59.802 3.604 272 63.678
Adição - - - -
Transferência - 114 5 119
Saldos em 31/12/2017 59.802 3.718 277 63.797
Adição - 12 24 36
Saldos em 31/12/2018 59.802 3.730 301 63.833

Amortização acumulada
Ágio na aqui-
sição da Cia.

Projetos de 
ampliação

Outros  
intangíveis

TotalTaxas 5% - 5%
Saldos em 31/12/2016 (34.697) - (158) (34.855)
Amortização do exercício (2.525) - (43) (2.568)
Saldos em 31/12/2017 (37.222) - (201) (37.423)
Amortização do exercício (2.525) - (38) (2.563)
Saldos em 31/12/2018 (39.747) - (239) (39.986)
Em 31/12/2017 22.580 3.718 76 26.374
Em 31/12/2018 20.055 3.730 62 23.847
Ágio na aquisição de investimentos. O saldo de ágio na aquisição de investimento 
refere-se ao pagamento efetuado pela controladora Sabricorp Participações Ltda., 
na aquisição da Cia.. A recuperação do ativo está fundamentada na expectativa de 
rentabilidade futura evidenciada nos resultados projetados até o final da concessão. 
As amortizações registradas nos resultados dos exercícios findos em 31/12/2018 e 
2017 foram no valor de R$ 2.525, conforme prazo de vida útil-econômica definida 
com base nos prazos dos contratos de concessões, os quais foram definidos pela 
Administração durante o exercício de 2010, como prazo de vida útil definida do ágio. 
Projetos de ampliação (Piabanha, Tombos, Glicério). Os custos de ampliação 
dos projetos referem-se a gastos com projetos de ampliação, os quais se encontram 
em processo de aprovação pelo órgão regulador. 7. Fornecedores. Em 31/12/2018, 
o saldo de fornecedores era de R$2.975 (R$3.774 em 2017) referem-se, principal-
mente, a compras operacionais de energia e serviços prestados, com vencimento 
não superior a 30 dias. No final de 2018 e 2017, a Cia. tinha previsão para compra de 
energia, principalmente pela aquisição no âmbito da CCEE - Câmara de Comércio 
de Energia Elétrica. 
8. Impostos e contribuições a recolher. 2018 2017
IR e contribuição social 541 409
ICMS a recolher 708 814
Outros impostos e contribuição 314 320

1.563 1.543
9. IR e contribuição social. a) IR e contribuição social diferidos. O IR e a contri-
buição social diferidos são registrados para refletir efeitos fiscais futuros atribuíveis 
às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e seu respectivo 
valor contábil, e estão apresentados como não circulante em conformidade com a 
seção 29 do CPC PME. Em 31/12/2018 e 2017, a Cia. apresentou diferenças tem-
porárias representadas pela amortização do ágio, que contabilmente está sendo 
amortizado pelo prazo de concessão e fiscalmente já foi amortizado pela taxa de 
20% ao ano. Composição das diferenças temporárias

31/12/2018
Base contábil Base fiscal Diferença temporária

Amortização do ágio 39.747 59.802 (20.055)
Alíquota combinada 34%
IR e contribuição social diferidos (6.795)

31/12/2017
Base contábil Base fiscal Diferença temporária

Amortização do ágio 37.222 59.802 (22.580)
Alíquota combinada 34%
IR e contribuição social diferidos (7.653)
b) Conciliação da despesa de IR e contribuição social. A Administração da 
Cia. optou por calcular o IR e a contribuição social sobre o resultado utilizando o 
regime de tributação do lucro presumido. As conciliações dos impostos calculados 
pela aplicação das alíquotas fiscais nominais combinadas e as despesas de IR e 
contribuição social lançadas nos resultados dos exercícios de 2018 e 2017 estão 
demonstradas abaixo:

2018 2017
Imposto de Renda: Faturamento 76.858 76.931

8% para base de cálculo 6.148 6.154
Alíquota 25% (1.534) (1.538)

Contribuição social: Faturamento 76.858 76.931
12% para base de cálculo 9.222 9.232
Alíquota 9% (830) (831)

(2.367) (2.369)
2018 2017

Corrente (2.364) (2.369)
Corrente sobre receita financeira - (31)
Diferido 858 858

(1.506) (1.542)
10. Contingências. No curso normal de suas atividades a Cia. pode ficar exposta 
a certas contingências e riscos relacionados com causas trabalhistas, tributárias e 
cíveis. Em 31/12/2018, por meio de posicionamento de sua assessoria jurídica a 
Cia. possui o montante de R$1.480, relativo a causas classificadas como prováveis 
de perdas relacionadas a processos trabalhistas. Todavia a Cia. realizou retenção 
de saldo aproximado ao valor envolvido nas causas, a pagar ao fornecedor que é 
responsável direto pelos processos movidos, assim caso a Cia. seja solidariamente 
responsabilizada pelos processos movidos, será utilizado para amortização desses 
passivos contingentes o saldo existente a pagar ao fornecedor. A Cia. possui o mon-
tante de R$3.780 de causas classificadas como “possíveis” pela assessoria jurídica, 
sendo R$3.600 relativas a causas cíveis e R$180 relativas a causas trabalhistas 
para as quais as práticas contábeis requerem a sua divulgação. A Cia. efetuou depó-
sitos judicias relativos as questões descritas acima como segue:

2018 2017
Processos trabalhistas - PROVIDER 1.486 1.142
Outros 229 430

1.715 1.572
De acordo com a legislação vigente, as operações da Cia. estão sujeitas a revisões 
pelas Autoridades Fiscais pelo prazo de cinco anos com referência aos impostos 
e às contribuições federais (IR, contribuição social, PIS e COFINS) e municipais 
(ISS). Não há prazo de prescrição para exame dos recolhimentos de contribuições 
previdenciárias (INSS e FGTS). Como decorrência dessas revisões, transações e 
recolhimentos poderão ser questionadas, ficando os valores eventualmente identifi-
cados sujeitos a multas, juros e atualizações monetárias. 11. Patrimônio líquido. a) 
Capital social. Em 31/12/2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado está 
representado por 13.125.751 ações ordinárias nominativas, no valor de R$25.326, 
assim distribuídas: Composição acionária em 2018 e 2017: 
Acionistas Ações R$ %
MSP FIP – Fundo de Investimento em Participações 5.250.300 10.130 40
Antonio José Louçã Pargana 3.543.953 6.838 27
Fernando Aboudib Camargo 3.543.953 6.838 27
João Rodrigues da Cunha Neto 787.545 1.520 6

13.125.751 25.326 100%
b) Reserva legal. Na forma estatutária e em obediência ao disposto no parágrafo 
único dos artigos 189 e 193 da Lei nº 6.404/76. A reserva legal, de 5% sobre o lucro, 
é limitada a 20% do capital social da Cia., sendo assim, não foi necessária a consti-
tuição de reserva legal em 2018 e 2017. c) Dividendos. Conforme previsto no art. 15 

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31/12/18
e 2017 (Em MR$, exceto o lucro por ação, expresso em reais)
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do estatuto social, a Cia. destinou 25% do lucro líquido a título de dividendos mínimos 
obrigatórios e dividendos adicionais, conforme segue:

2018 2017
Lucro líquido após apropriação da reserva legal 34.163 32.286
Dividendos mínimos obrigatórios 8.541 8.071
Dividendos adicionais 5.670 8.026

14.211 16.097
Em 30/04/2018 foram aprovados, através de Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
os pagamentos de dividendos no montante de R$35.400, referentes aos períodos 
demonstrados abaixo:
Dividendos de 2016 pagos em 2017 6.803
Dividendos de 2017 pagos em 2017 16.097
Dividendos de 2017 pagos em 2018 12.500

35.400
Os dividendos pagos referentes ao complemento do lucro retido de 2017, no valor de 
R$3.689, e os dividendos adiantados referentes ao exercício de 2018, no montante 
de R$14.211, conforme descrito no quadro acima, serão aprovados efetivamente na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em abril de 2019. d) Retenção de 
lucros. A retenção de lucros foi constituída para fazer face a futuros investimentos 
ou distribuição de dividendos. Em 2018, o montante de retenção de lucros foi de 
R$19.952 (R$16.189 em 2017). A proposta da Administração acerca dessa retenção 
de lucros deverá ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária (AGO). 
12. Resultado.
a) Composição da receita operacional líquida. 2018 2017
Receitas operacionais 76.858 76.931
Deduções das receitas operacionais (2.804) (5.232)
Receita operacional líquida 74.054 71.699
b) Custos e despesas 2018 2017
Por função: (38.309) (37.782)
Custo do fornecimento e comercialização de energia (23.080) (21.802)
Despesas administrativas e gerais (14.824) (13.747)
Tributárias (405) (2.233)

2018 2017
Por natureza: (38.309) (37.782)
Energia comprada para revenda (10.448) (10.145)
Depreciação e amortização (Notas 5 e 6) (4.824) (4.386)
Operação e manutenção (6.978) (6.592)
Pessoal (6.696) (6.231)
Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (TUSD) (3.381) (3.179)
Uso do bem público (UBP) - (1.741)
Serviços de terceiros (1.237) (806)
Tributárias (405) (456)
Ocupação (1.086) (938)
Recursos hídricos (593) (551)
Conservação e limpeza (1.006) (916)
Comunicações (893) (814)
Seguros (85) (99)
Outras (677) (928)

c) Resultado financeiro líquido 2018 2017
Receitas financeiras 20 83
Rendimento de aplicações financeiras 5 64
Juros ativos 15 19
Despesas financeiras (96) (172)
Juros e atualização monetária passiva (30) (165)
Outras despesas financeiras (66) (7)
Resultado financeiro (76) (89)
13. Instrumentos financeiros. 1) Considerações gerais. A Cia. efetuou avaliação 
de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por meio 
de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a 
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação reque-
rem considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização 
mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. 
O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito 
relevante nos valores de realização estimados. Em 31/12/2018 e 2017, os principais 
instrumentos financeiros da Cia. eram: • Caixa e equivalentes de caixa - pequeno 
caixa, saldos em contas correntes e aplicações financeiras com liquidez imediata. 
O valor de mercado equivale ao contábil; • Contas a receber - recebíveis oriundos 
das vendas a prazo, apresentados a valor estimado de realização e classificados 
como mantidos até o vencimento; • Fornecedores - valores a pagar pela compra de 
mercadorias para revenda. Encontra-se registrado ao valor estimado de liquidação; 
Quadro-resumo dos principais instrumentos financeiros - ativos e (passivos).

2018 2017 Hierarquia do valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 4.064 2.601 2
Contas a receber 11.739 9.444 2
Fornecedores (2.975) (3.774) 2
Hierarquia de valor justo. A Cia. usa a seguinte hierarquia para determinar e di-
vulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: Nível 1: 
preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo 
sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; Nível 3: 
técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado 
que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. No decorrer do exer-
cício findo em 31/12/2018 não houve transferências entre avaliações de valor justo 
Nível 1 e Nível 2 nem transferências entre avaliações de valor justo Nível 3 e Nível 2. 
2. Riscos. A Cia. está exposta a determinados riscos, conforme segue: 2.1) Risco 
cambial. Em 31/12/2018 e 2017, a Cia. não possuía operações que impactaram 
ou possam ser impactadas pelas flutuações cambiais, pois não possui operações 
em moeda estrangeira. 2.2) Riscos de taxa de juros. Risco de taxas de juros é 
o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento finan-
ceiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. O risco de taxa de 
juros decorre da atualização do parcelamento de impostos referenciada ao IPCA 
e aplicações financeiras referenciadas em CDI, que podem afetar negativamente 
as receitas ou despesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas 
taxas de juros e inflação. 2.3) Risco de contas a receber e crédito. A política de 
prestação de serviços e vendas de energia da Cia. está ligada ao nível de risco de 

crédito a que está disposta a se sujeitar. A Cia. avalia a qualidade do crédito do clien-
te, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada com os 
clientes que possuem contratos de leilão e livres. Os contratos de leilão estão no 
nível dos preços fechado no mercado e eventuais sobras ou faltas de energia serão 
liquidadas no âmbito da CCEE.  O risco é inerente às operações de clientes livres, 
a Cia. efetua análise na concessão de crédito. Esse trabalho envolve avaliações de 
natureza quantitativa e qualitativa do cliente, não se dispensando a análise do setor 
em que ele atua. Essa análise leva em conta o passado do cliente, mas constitui-se, 
essencialmente, na elaboração de um prognóstico sobre a sua solidez econômico-
-financeira atual e suas perspectivas para o futuro. A carteira de clientes da Cia. não é 
diversificada e há seletividade das distribuidoras pelos organizadores do leilão, com 
os quais possuímos contratos de longo prazo sem que haja histórico e perspectivas 
de perdas junto a esses clientes. Portanto, a Administração da Cia. concluiu que 
o risco de contas a receber e crédito é reduzido. 2.4) Valor justo. Em 31/12/2018 
e 2017, os valores de mercado dos financiamentos e empréstimos se aproximam 
substancialmente dos valores registrados nas demonstrações financeiras devido ao 
fato de que esses instrumentos financeiros estão sujeitos a taxas de juros variáveis 
de mercado. 2.5) Risco de liquidez. A política de gerenciamento de risco de liquidez 
implica manter um nível seguro de disponibilidade de caixa e acessos a recursos 
imediatos, levando em consideração prazos de pagamentos de impostos, impostos 
parcelados, obrigações e fornecedores. A Cia. investe o excesso de caixa em apli-
cações financeiras com liquidez em curto prazo, o que fornece margem suficiente 
para resgates para atendimento das previsões acima mencionadas. Em 31/12/2018 
e 2017, a Cia. não possuía garantias. 14. Benefícios a funcionários e diretoria. 
A Cia. considerou como “Pessoal-chave da Administração” os integrantes da sua 
diretoria executiva, composto pelo diretor-presidente e financeiro, e os membros do 
Conselho de Administração. A Cia. remunerou o pessoal-chave da Administração no 
valor total de R$240 em 2018 (R$240 em 2017). 15. Cobertura de seguros (não 
auditado). A Cia. mantém cobertura de seguros de responsabilidade civil geral, por 
valor que considera adequado para fazer face aos riscos envolvidos em sua opera-
ção. Em 31/12/2018, a apólice tinha cobertura de R$20.000. O escopo dos trabalhos 
de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura 
de seguros, a qual foi determinada pela Administração da Cia. e que a considera su-
ficiente para cobrir eventuais sinistros. 16. Resultado por ação. Em atendimento ao 
CPC 41 - Resultado por Ação, a Cia. apresenta a seguir as informações sobre o lucro 
por ação para os exercícios sociais findos em 31/12/2018 e 2017. O lucro básico por 
ação é calculado através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos de-
tentores de ações pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante 
o exercício. A tabela abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no 
cálculo dos lucros básico por ação:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 34.163 32.286
Denominador (em milhares de ações)
Média ponderada de ações disponíveis 13.125.751 13.125.751
Resultado básico e diluído por ação (em R$) 2,60 2,46
Para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, não há diferença entre o cálculo 
de lucro por ação básica e diluída em função da inexistência de ações ordinárias 
potenciais dilutivas. Dessa forma, os valores são os mesmos.

Assinaturas

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras 
Aos Administradores e Acionistas da Quanta Geração S.A. - Areal - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Quanta Geração S.A (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31/12/2018, e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Quanta Geração S.A, em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas - PME. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., 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 apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas - PME 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 Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. São Paulo, 29/03/2019. André José Valério - Contador - CRC 1SP-244.101/O-5 “S” RJ. RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples - CRC 2SP-030.002/O-7 “S” RJ.

Diretoria: Mariana Pina Pargana - Diretora Presidente. Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor Financeiro. Contador: Sérgio Cardoso de Assunção- CRC SP 212.886/0-0 S-RJ

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR 
CNPJ/MF nº 33.034.851/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia 
Constutora Vila Mar, levantados em 31/12/2018 e 2017, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo 
de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da Vila Mar. 
A Diretoria

 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2018 DEMONSTRAÇÃO  DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor 
 Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
I - ATIVO CIRCULANTE 606.941,72 1.568.796,67
Disponibilidades 606.432,47 1.568.796,67
Impostos a Recuperar 509,25 -
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE 90.135.973,89 80.806.211,32
Depósito Judicial 71.591,17 48.412,67
Adiantamentos a Terceiros 2.295.636,18 1.043.649,67
Contas a Receber 12.292.708,13 7.643.165,55
Custos a Apropriar - 701.396,36
Imóveis para Vendas 75.278.795,59 71.172.344,25
Imobilizado 197.242,82 197.242,82
TOTAL DO ATIVO (I+II) 90.742.915,61 82.375.007,99

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
I - PASSIVO CIRCULANTE 323.244,69 169.946,60
Contas a Pagar 110.000,00 -
Obrigações Sociais 23.968,65 23.158,44
Impostos e Contribuições a Recolher 189.276,04 146.788,16
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 23.860.068,13 16.734.527,46
Empréstimo Bancários 11.433.305,90 9.091.361,91
Parcelamento Impostos 134.054,10 -
Receitas a Realizar 12.292.708,13 7.643.165,55
III - PATRIMONIO LÍQUIDO 66.559.602,79 65.470.533,93
Capital Social 63.465.000,00 63.465.000,00
Reserva de Lucros 3.094.602,79 2.005.533,93
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III) 90.742.915,61 82.375.007,99

I - Receita Operacional Bruta 31/12/2018 31/12/2017
Receitas de Imóveis vendidos 7.944.616,56 9.745.952,37
Impostos incidentes sobre vendas (289.978,50) (355.727,26)
II - Receita Operacional Líquida 7.654.638,06 9.390.225,11
Custos com Mão de Obra Direta (1.181.655,32) (865.488,18)
Custos Indiretos (1.840.257,62) (2.250.474,24)
III - Resultado Operacional Bruto 4.632.725,12 6.274.262,69
Receitas Eventuais 5.691,67 4.977,86
Despesas Administrativas (1.897.577,58) (2.237.802,88)
Despesas Financeiras (1.029.535,69) (1.538.825,25)
Perda de Capital - (2.371,13)
IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ 1.711.303,52 2.500.241,29
Contribuição Social Lucro Presumido (86.300,16) (105.705,62)
IRPJ - Lucro Presumido (136.276,49) (172.167,18)
V- Resultado do Exercício 1.488.726,87 2.222.368,49

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Inicial 1.568.796,67 323.598,19
Atividades Operacionais
Resultado Operacional 1.088.726,87 2.222.368,49
Variação Ajuste Exercício Anterior 341,99 220,00
Variação Clientes a Receber (4.649.542,58) (1.979.160,88)
Variação Impostos a Recuperar (509,25) -
Variação Depósitos Judiciais (23.178,50) (4.479,86)
Variação Adiantamentos a Terceiros (1.251.986,51) (1.043.649,67)
Variação Custos a Apropriar 701.396,36 965.274,24
Variação Imóveis para Venda (4.106.451,34) (2.800.287,53)
Variação Imobilizado - 25.500,00
Variação Contas a Pagar 110.000,00 (9.000,00)
Variação Obrigações Sociais 810,21 (12.798,92)
Variação Impostos a Pagar 42.487,88 60.820,89
Variação Emprestimos Bancários 2.341.943,99 1.956.899,23
Variação Parcelamento de Impostos 134.054,10 -
Variação de Adiantamento de Acionistas - (115.668,39)
Variação Receitas a Realizar 4.649.542,58 1.979.160,88
Saldo Final 606.432,47 1.568.796,67

Eventos PL - Total
Capital  

Integralizado
Reserva  

de Lucros
Saldo em 31/12/2017 65.470.533,93 63.465.000,00 2.005.533,93
Ajuste Exercício Anterior - - 341,99
Dividendos Distribuídos - - (400.000,00)
Resultado do Exercício - - 1.488.726,87
Saldo em 31/12/2018 66.559.602,79 63.465.000,00 3.094.602,79

1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei
6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos; 2. Apu-
ração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de
caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento; 3. O Capital Social é de
R$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON

VALE VERDE DO ARAGUAIA AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ nº 18.884.206/0001-97

Balanços Patrimoniais (Valores expressos em milhares de reais)
 Ativo 2018 2017
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 132 132
Impostos a recuperar 5 -
 Total do circulante 137 132
 Não circulante 
 Imobilizado 84.738 77.279
 Total do não circulante 84.738 77.279
 Total do ativo 84.875 77.411
Passivo 2018 2017
Não circulante
Partes relacionadas 21.053 13.453
Total do não circulante 21.053 13.453
Patrimônio líquido
Capital social 64.324 64.324
Prejuízos acumulados (502) (366)
Total do patrimônio líquido 63.822 63.958
Total do passivo e patrimônio líquido 84.875 77.411

Demonstrações dos Resultados (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos resultados 2018 2017
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e Administrativas (138) (138)
Outras receitas (despesas) operacionais - 1

(138) (137)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (138) (137)
Resultado financeiro líquido 2 11
Resultado antes do IR e da Contribuição Social (136) (126)
Prejuízo do período (136) (126)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Valores expressos em milhares de reais)

Capital Social 
Subscrito

Prejuízos 
Acumulados Total

Em 31/12/2015 64.324 (238) 64.086
Prejuízo do Exercício - (2) (2)
Em 31/12/2016 64.324 (240) 64.084
Prejuízo do Exercício - (126) (126)
Em 31/12/2017 64.324 (366) (63.958)
Prejuízo do Exercício - (136) (136)
Em 31/12/2018 64.324 (502) (63.822)

Demonstrações dos Fluxos de caixa (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades de operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício (136) (126)
Depreciação, amortização e exaustão 4 4
Resultado do exercício ajustado (132) (122)
Variações em ativos e passivos
Impostos a recuperar (5) -
Adiantamentos - 400

(5) 400
Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais (137) 278
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições líquidas do ativo permanente (7.463) (10.880)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de 
investimentos (7.463) (10.880)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Parte relacionadas (7.600) 10.612
Caixa líquido gerado das atividades de financiamentos (7.600) 10.612
Aumento (redução) de caixas e equivalentes de caixa - 10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 132 122
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 132 132
Aumento (redução) de caixas e equivalentes de caixa - 10

Relatório da Administração
Sr. Acionista: Em cumprimento as disposto nas diretrizes legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas as demonstrações contábeis, 
preparadas conforme as disposições da legislação societária relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017.

A Diretoria: Contador: Douglas Barbosa da Silva - CRC-RJ 110.099/O-1

PF vai investigar denúncia sobre venda de dados pessoais
A Polícia Federal vai investigar 

denúncias sobre a venda de dados 
pessoais na internet, inclusive do 
presidente Jair Bolsonaro, de listas 
do INSS e do chamado Histórico 
de Consignações (Hiscon).

O esquema funciona por meio de 
sistemas, parte deles escondida na 
web, e permite a consulta de telefones, 
endereços, CPF, RG e até informações 
de parentes. Foram mais de quatro me-
ses de investigação que chegou a oito 
sistemas diferentes. A maioria desses 
sites colhe os dados em servidores do 
INSS, das Forças Armadas e do servi-
ço público federal.

Um dos apontados pela Polícia 
Federal como chefe do esquema, 
Eledovino Basseto Júnior, controla 

três sistemas e chegou a ser preso na 
Operação Data Leak. Segundo o de-
legado da PF Marcelo Ivo de Carva-
lho, da Delegacia Regional de Com-
bate ao Crime Organizado de São 
Paulo, o material colhido pela Band-
News FM vai ajudar na investigação.

“O material será recebido e en-
caminhado para Superintendência 
do Mato Grosso, onde já existe 
uma investigação que apura os fa-
tos mencionados na reportagem. 
É uma prática ilegal”. O preço nos 
sistemas depende do pacote, com 
planos mensais que custam entre 
R$ 75 e R$ 100 ou um número fe-
chado de consultas.

Para o coordenador do programa 
digital do Instituto de Defesa do 

Consumidor (Idec), Diogo Moy-
ses, falta proteção aos dados dos 
brasileiros. “A lei geral de proteção 
de dados já aponta uma série de 
princípios, uma série de normas e 
procedimentos para o compartilha-
mento, sendo que um dos princi-
pais princípios é o consentimento. 
O consumidor ou cidadão precisa 
consentir que determinados dados 
possam ser utilizados”.

Além da venda de dados pes-
soais, a reportagem da BandNews 
FM mostrou a negociação de listas 
de recém-aposentados do INSS e 
do Hiscon que só poderia ser obti-
do pelo próprio beneficiário.

O advogado Igor Britto, especia-
lista em Direito do Consumidor, afir-

ma que esse tipo de prática precisa 
ser eliminada. “É uma série de pro-
blemas que as pessoas já vêm sendo 
vítimas há muitos anos. Nós sabe-
mos há muitos anos que isso acon-
tece. É absolutamente ilegal, crimi-
noso. Esse assunto ganhou mais peso 
em razão do efeito no endividamento 
das pessoas por causa do assédio que 
sofrem aposentados, pensionistas e 
servidores públicos”.

Além da Polícia Federal, a Data-
prev - que controla os dados do INSS 
- e o próprio INSS vão apurar as de-
núncias feitas pela BandNews FM.

Compartilhamento

As instituições financeiras vão 

compartilhar dados, produtos e servi-
ços por meio de abertura e integração 
de plataformas e infraestruturas de 
tecnologia. Esse é o chamado open 
banking, em que os dados bancários 
pertencem aos clientes e não às insti-
tuições financeiras.

Nesta quarta-feira, o Banco 
Central deu início ao processo de 
implementação do open banking, 
“com o objetivo de aumentar a efi-
ciência e a competição no Sistema 
Financeiro Nacional e abrir espaço 
para a atuação de novas empresas 
do setor”. O BC publicou o Comu-
nicado 33.455, que estabelece as 
diretrizes que orientarão a proposta 
de regulamentação do modelo a ser 
adotado no Brasil.
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SEIVAL SUL MINERAÇÃO S.A.
Em fase pré-operacional

CNPJ Nº 04.527.315/0001-42 - NIRE Nº 33.3.00313621

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 28.249.674,62 5.597.168,46
Caixa e equivalentes de caixa 3 25.445.711,61 2.552.763,25
Impostos a recuperar 4 933.874,54 128.690,27
Estoques 71.225,00 0,00
Adiantamentos 5 986.859,57 2.891.607,94
Despesas antecipadas 6 812.003,90 24.107,00
Não circulante 110.528.173,94 96.817.005,53
Realizável a LP
Depósitos judiciais 68.222,73 0,00
Outros créditos 7 935.820,00 1.557.694,11
Partes relacionadas 8 0,00 51.322,82
Despesas antecipadas 6 0,00 624.000,00
Investimentos 9 3.441,13 33.168.987,89
Imobilizado 10 77.012.750,51 57.368.759,76
Intangível 11 28.461.698,62 0,00
Diferido 12 4.046.240,95 4.046.240,95
Total do ativo 138.777.848,56 102.414.173,99

Passivo Nota 2018 2017
Circulante 9.831.319,90 4.769.254,29
Empréstimos e financiamentos 13 706.022,17 0,00
Fornecedores 14 2.017.247,14 4.558.261,99
Salários e encargos sociais 12.578,63 0,00
Impostos e contribuições a pagar 15 44.242,42 88.985,98
Credores por compra de imobilizado 16 749.874,15 119.899,32
Credores por compra de investimento 17 6.301.355,39 0,00
Outras contas a pagar 0,00 2.107,00
Não circulante 136.023.927,78 84.872.894,57
Empréstimos e financiamentos 13 60.844.727,35 38.979.706,83
Partes relacionadas 8 826,00 6.009.664,08
Provisão para contingências 68.222,73 0,00
Credores por compra de imobilizado 16 9.786.758,53 0,00
Credores por compra de investimento 17 25.205.421,30 39.235.416,66
Contas a pagar 0,00 648.107,00
Resultado diferido 18 40.117.971,87 0,00
Patrimônio líquido 19
Capital social 19.a 34.319.000,00 34.319.000,00
Prejuízos acumulados 19.b (41.396.399,12) (21.546.974,87)
Total do passivo a descoberto (7.077.399,12) 12.772.025,13
Total do passivo e passivo a descoberto 138.777.848,56 102.414.173,99Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Nota 2018 2017
Receita líquida de vendas 20 957.924,65 0,00
Custos dos produtos vendidos 21 (695.741,27) 0,00
Lucro bruto 262.183,38 0,00
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (10.319.689,42) (4.361.103,18)
Despesas tributárias 23 (171.516,94) (220.900,58)
Outros resultados operacionais (459.774,57) (87.033,00)
Resultado de equivalência patrimonial 4.300,97 (10.249,96)
Prejuizo antes do resultado financeiro (10.684.496,58) (4.679.286,72)
Resultado financeiro 24 (9.164.927,67) (8.824.338,49)
Despesas financeiras (10.136.927,31) (9.091.297,44)
Receitas financeiras 971.999,64 266.958,95
Prejuizo antes dos impostos (19.849.424,25) (13.503.625,21)
IR e contribuição social 0,00 0,00
Prejuizo líquido do exercício (19.849.424,25) (13.503.625,21)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/18 e 2017 (Em reais)
2018 2017

Prejuízo líquido do exercício (19.849.424,25) (13.503.625,21)
Outros resultados abrangentes:
Resultado abrangente para o exercício (19.849.424,25) (13.503.625,21)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Capital social

Capital 
a inte-

gralizar
Prejuízos 

 acumulados

Total do  
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31/12/16 34.319.000,00 0,00 (8.043.349,66) 26.275.650,34
Prejuizo líquido do 
exercício 0,00 0,00 (13.503.625,21) (13.503.625,21)
Saldos em 31/12/17 34.319.000,00 0,00 (21.546.974,87) 12.772.025,13
Prejuizo líquido do 
exercício 0,00 0,00 (19.849.424,25) (19.849.424,25)
Saldos em 31/12/18 34.319.000,00 0,00 (41.396.399,12) (7.077.399,12)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto em 31/12/18 e 2017 
(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuizo líquido antes do IR e CSSL (19.849.424,25) (13.503.625,21)
Ajustes para reconciliar o prejuizo líqui-
do ao caixa gerado pelas atividades
 operacionais
(+) Depreciação e amortização 252.809,26 305.340,12
(+) Juros e encargos sobre empréstimos 6.195.214,54 6.197.600,73
(-) Variação cambial (139.178,44) 0,00
(+) Equivalência patrimonial em coligadas (4.300,97) 10.249,96

(13.544.879,86) (6.990.434,40)
Variação dos ativos 1.469.416,40 (3.740.738,44)
Aumento de impostos a recuperar (805.184,27) (64.346,39)
Aumento de estoques (71.225,00) 0,00
Redução (aumento) de adiantamentos 1.904.748,37 (2.890.590,94)
Aumento despesas antecipadas (163.896,90) (648.107,00)
Aumento de depósitos judiciais (68.222,73) 0,00
Redução (aumento) de outros créditos 621.874,11 (137.694,11)
Redução de partes relacionadas 51.322,82 0,00
Variação dos passivos 39.790.072,65 8.540.725,50
Redução (aumento) de fornecedores (2.401.836,41) 3.981.673,43
Aumento de salários e encargos sociais 12.578,63 0,00
Redução de impostos e contribuições a pagar (44.743,56) (18.482,59)
Aumento de credores por compra de 
 investimento/imobilizado 2.688.093,39 4.127.320,66
Aumento provisão para contingências 68.222,73 0,00
Redução (aumento) de outras contas a pagar (650.214,00) 450.214,00
Aumento de resultado diferido 40.117.971,87 0,00
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 27.714.609,19 (2.190.447,34)
Fluxos de caixa nas atividades de investimento
Aquisição de investimentos (1.341,42) 0,00
Aquisição de imobilizado e intangível (15.187.309,48) (39.182.540,47)
Caixa líquido proveniente nas atividades
 de investimentos (15.188.650,90) (39.182.540,47)
Fluxos de caixa nas atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 16.375.828,15 38.979.706,83
Pagamento de empréstimos e financiamentos 0,00 (6.197.600,73)
Empréstimo com partes relacionadas 1.402.486,00 6.008.838,08
Pagamento de empréstimo com partes
 relacionadas (7.411.324,08) 0,00
Caixa líquido proveniente nas atividades
 de financiamentos 10.366.990,07 38.790.944,18
Aumento (Redução) líquido de caixa e
 equivalente de caixa 22.892.948,36 (2.582.043,63)
Caixa e equivalente de caixa no início do período  2.552.763,25 5.134.806,88
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 25.445.711,61 2.552.763,25
Aumento (Redução) líquido de caixa e
 equivalente de caixa 22.892.948,36 (2.582.043,63)

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., constituída por quotas 
de Responsabilidade Ltda. em 21/05/01, transformada em S.A. de capital fecha-
do em 21/10/14, tem como objeto social: a indústria e comércio de minérios em 
geral, compreendendo a pesquisa, lavra e beneficiamento de jazidas minerais, 
prestação de serviços geológicos, importação, exportação e comércio de produ-
tos minerais, químicos e industriais. A Cia., com sede social na Praça Mahatma 
Gandhi, nº 2, sala 1101, RJ, tem sede operacional na Estrada do Seival, KM 03, 
na cidade de Candiota, RS. Em 12/09/18, os sócios deliberaram e aprovaram, 
conforme registro em ata de reunião dos sócios, o protocolo e justificação de 
incorporação, bem como o laudo de avaliação, para que a Empresa incorpo-
rasse a investida CNMC. Tendo em vista que a Cia. detinha 100% das ações 
representativas do capital social da CNMC, a incorporação da referida socieda-
de não resultou em aumento do capital da Cia. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações contábeis: Foram elaboradas e apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legis-
lação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
emitidos pelo CPC e as normas emitidas pelo CFC e pela Resolução CFC Nº 
1.255/09 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As demonstra-
ções contábeis foram preparadas com base no custo histórico, e foram elabo-
radas e apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia. As principais 
práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis 
estão descritas a seguir: 2.1. Políticas contábeis: a) Reconhecimento de re-
ceita: É reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de for-
ma confiável e é provável que os benefícios econômicos fluirão à favor da Cia. 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, 
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. Uma 
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício. As receitas de juros são reconhecidas pelo método 
da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas financeiras. b) Caixa e equiva-
lentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudan-
ça de valor. Esses valores são contabilizados como Instrumentos Financeiros 
Básicos e estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contrata-
das e reconhecidas pro rata temporis até a data das demonstrações contábeis.  
c) Investimentos: Na Cia. controlada são avaliados pelo método de equivalên-
cia patrimonial nas demonstrações da controladora, cujos resultados anuais são 
reconhecidos na proporção da participação de investimento da Cia. e são regis-
trados como resultado de equivalência patrimonial no resultado do exercício. d)
Imobilizado e intangível: Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição,
menos depreciação ou amortização acumulada. A depreciação ou amortização
é calculada pelo método linear, as taxas estão apresentadas nas notas explica-
tivas número 10 e 11 e levam em conta o tempo de vida útil estimada dos bens.
Durante o exercício findo em 31/12/18 e 2017, a Cia. não verificou a existência
de indicadores de que determinados ativos imobilizados e intangíveis poderiam
estar acima do valor recuperável, de acordo com a NBC - TG 01 - Redução ao
Valor Recuperável de Ativos, e consequentemente nenhuma provisão para per-
da de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária. O valor contábil
dos ativos imobilizados e intangíveis é revisado quando eventos ou mudanças
circunstanciais indiquem que o valor contábil talvez não seja recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida pelo valor pelo qual o valor contábil do
ativo excede o seu valor recuperável, sendo este o valor mais alto entre o valor
justo de um ativo menos o custo de venda e o seu valor em uso. Para fins de
avaliação de impairment os ativos são agrupados em unidade geradora de caixa 
(UGC). e) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quan-
do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor
da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo
é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou cons-
tituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é pro-
vável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes. f) Tributação: f.1) IR e contribuição social correntes:
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e dos anos anteriores
são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autorida-
des fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o
montante são aquelas que estão em vigor na data do balanço. g) Normas, alte-
rações e interpretações de normas: As normas e alterações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, adotadas a partir de 1º/01/18, e as ainda
não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Cia. são:
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, CPC 48 - Instrumentos Financeiros
e CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. A Cia. não identificou
impacto das novas normas na apresentação das informações contábeis.

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

3. Caixa e equivalentes de caixa: Apresentam a seguinte composição:
2018 2017

Caixa 987,11 2.037,56
Bancos conta corrente 12.195.333,03 428,67
Aplicações financeiras 13.249.391,47 2.550.297,02
Total 25.445.711,61 2.552.763,25
4. Impostos a recuperar: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
IRRF 0,00 0,00
ICMS a recuperar 127.527,80 0,00
PIS a recuperar 116.622,49 0,00
COFINS a recuperar 528.357,74 0,00
Saldo Negativo IRPJ 161.366,51 128.690,27
Total 933.874,54 128.690,27
5. Adiantamentos: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Adiantamentos a fornecedores 986.859,57 2.891.607,94
Total 986.859,57 2.891.607,94
6. Despesas antecipadas: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Seguros a apropriar 134.021,11 0,00
Serviços de descobertura a apropriar 677.982,79 0,00
Contrato de Arrendamento - CNMC 0,00 24.107,00
Total ativo circulante 812.003,90 24.107,00
Contrato de Arrendamento - CNMC 0,00 624.000,00
Total ativo não circulante 0,00 624.000,00
Total 812.003,90 648.107,00
7. Outros créditos: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Lavra Candiota 935.820,00 613.700,00
Máquinas Condor S.A. 0,00 943.994,11
Total 935.820,00 1.557.694,11
8. Partes relacionadas: Apresentam a seguinte composição:
Ativo 2018 2017
Cia. Nacional de Mineração Candiota 0,00 51.322,82
Total 0,00 51.322,82
Passivo 2018 2017
Copelmi Mineração S.A. 0,00 6.008.838,08
Eneva S/A 826,00 826,00
Total 826,00 6.009.664,08
9. Investimentos: Apresentam a seguinte
 composição: 2018 2017
Mineradora da Fronteira Ltda 2.099,71 2.225,19
Outros inventimentos 1.341,42 0,00
Cia. Nacional de Mineração Candiota - 
 valor patrimonial (i) 0,00 523.395,74
Cia. Nacional de Mineração Candiota - 
 valor justo (ii) 0,00 4.559.842,00
Cia. Nacional de Mineração Candiota - direitos
 mineratórios (iii) 0,00 28.083.524,96

Total 3.441,13 33.168.987,89
(i) Refere-se ao valor do patrimônio líquido da investida, atualizado a valor justo
através de equivalência patrimonial, cujo saldo foi incorporado conforme laudo 
de avaliação para incorporação da investida, em 12/09/18. (ii) Refere-se ao 
valor dos imóveis da investida, avaliados a valor de mercado pela empresa es-
pecializada Bolsaval, ao valor total de R$ 4.870 milhões, e deduzidos o valor do 
custo de aquisição, liquido de depreciação na data, no valor de R$ 310 mil, cujo 
saldo foi transferido para o imobilizado conforme laudo de avaliação para in-
corporação da investida, em 12/09/18. (iii) Refere-se ao valor do ágio ajustado 
após a alocação do ativo imobilizado, e que reflete a melhor estimativa de valor 
para os Direitos minerários adquiridos, cujo saldo foi transferido para o intangí-
vel conforme laudo de avaliação para incorporação da investida, em 12/09/18.

2018

Controlada
Participação 

%
Patrimônio 

Líquido
Equivalência 

Patrimonial
Mineradora da Fronteira Ltda 99,96% 2.100,55 (125,48)
A movimentação dos investimentos pode ser assim demonstrada:

2018 2017
Saldo no início do período 33.168.987,89 33.179.237,85
Novos investimentos 1.341,42 0,00
Baixa de investimentos (iv) (33.166.762,70) 0,00
Equivalência patrimonial (125,48) (10.249,96)
Saldo no fim do período 3.441,13 33.168.987,89
(iv) Refere-se a incorporação da controlada Cia. Nacional de Mineração Candiota -
CNMC, em 12/09/18, e correspondem aos valores descritos nos §§ (i), (ii) e (iii) desta 
nota explicativa. 

12. Ativo diferido: Composto pelas despesas pré-operacionais realizadas
até o exercício que serão apropriadas quando extraído e comercializados os
recursos minerais. 2018 2017
Despesas pré-operacionais 4.046.240,95 4.046.240,95
Total 4.046.240,95 4.046.240,95
13. Empréstimos e financiamentos: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Circulante Taxa
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito A 11% a.a. 151.539,72 0,00
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito C 11% a.a. 201.469,63 0,00
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito A 11% a.a. 151.539,24 0,00
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito C 11% a.a. 201.473,57 0,00
Total 706.022,16 0,00
Não circulante Taxa 2018 2017
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito A 11% a.a. 6.112.583,57 4.103.651,93
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito B 6,5% a.a 14.129.794,45 9.133.403,31
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito C 11% a.a. 8.002.806,66 5.466.415,19
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito D 6,5% a.a. 1.246.347,05 785.333,48
BRDE Contrato 66330 - Subcrédito G 6,5% a.a. 2.393.950,80 0,00
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito A 11% a.a. 6.007.392,33 4.104.131,69
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito B 6,5% a.a 13.892.362,70 9.134.822,98
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito C 11% a.a. 7.879.547,85 5.467.912,16
BNDES Contrato 17200741 - 
 Subcrédito D 6,5% a.a 1.179.941,94 784.036,09
Total 60.844.727,35 38.979.706,83
Movimentação dos passivos do fluxo de caixa das atividades de finan-
ciamento: Conforme requerido pelo CPC 03 (R2) Demonstração do Fluxo de 
Caixa, a Cia. demonstra a seguir a movimentação dos passivos do fluxo de caixa 
das atividades de financiamento:

Alterações caixa
Alterações não 

caixa

Saldo em 
31/12/17

Recebidos  
de atividades 

de finan- 
ciamento

Paga-
men- 
to de 
juros

Despesas 
de juros 

sobre 
dívidas e 

juros sobre 
mútuos

Varia-
ção 

cam-
bial e 

outros
Saldo em 
31/12/18

Emprés-
timos e 
financia- 
 mentos 38.979.706,83 16.375.828,15 0,00 6.195.214,54 0,00 61.550.749,52
14. Fornecedores: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Fornecedores nacionais 1.437.460,82 4.558.261,99
Fornecedores internacionais 718.964,76 0,00
Total 2.156.425,58 4.558.261,99
15. Impostos e contribuições a pagar: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
ICMS 962,93 510,80
PIS 0,00 121,18
COFINS 0,00 745,74
PIS/COFINS/CSLL retido 6.816,23 17.911,69
ISSQN 11.360,89 6.412,16
IRRF 1.875,72 49.109,19
INSS 23.226,65 14.175,22
Total 44.242,42 88.985,98
16. Credores por compra de imobilizado: Apresentam a seguinte composição:
Circulante 2018 2017
Jorge Carlos Oliveira Corrêa e Vera Alice 
Vieira de C. Corrêa 600.000,00 0,00
Renata Gomes da Costa 149.874,15 119.899,32
Total 749.874,15 119.899,32
Não circulante 2018 2017
Renata Gomes da Costa 9.786.758,53 0,00
Total 9.786.758,53 0,00
17. Credores por compra de investimento: Apresentam a seguinte composição:
Circulante 2018 2017
Votorantim S/A 1.005.507,28 0,00
Votorantim Cimentos S/A 988.178,55 0,00
Holcim S/A 1.353.342,10 0,00
Itabira Agro Industrial S/A 677.017,62 0,00
Cimentos Tupi S/A 658.365,62 0,00
Lafarge Brasil S/A 1.317.361,35 0,00
Cia de Cimento Itambe 181.857,12 0,00
Maringa S/A 119.725,75 0,00
Total 6.301.355,39 0,00

2018 2017
Não circulante
Renata Gomes da Costa 0,00 8.957.166,93
Votorantim S/A 4.022.029,13 4.831.500,31
Votorantim Cimentos S/A 3.952.714,20 4.748.235,12
Holcim S/A 5.413.368,39 6.502.859,70
Itabira Agro Industrial S/A 2.708.070,50 3.253.095,15
Cimento Tupi S/A 2.633.462,18 3.163.471,56
Lafarge Brasil S/A 5.269.445,42 6.329.970,87
Cia de Cimento Itambe 727.428,47 873.830,28
Maringa S/A 478.903,01 575.286,74
Renata Gomes (juros antecipados) 0,00 1.462.791,82
(-) Juros a apropriar 0,00 (1.462.791,82)
Total 25.205.421,30 39.235.416,66
18. Resultado diferido: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Receita entrega futura 40.583.921,87 0,00
Custos diferidos (465.950,00) 0,00
Total 40.117.971,87 0,00
19. Patrimônio líquido: 19.a) Capital social: É composto por 34.319.000
ações nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 
34.319.000,00 (R$ 34.319.000,00 em 2017), registrando a totalidade do capi-
tal registrado e integralizado da Cia. 19.b) Prejuízos acumulados: Composto 
pelos prejuízos acumulados da Cia. no valor de R$ 41.396.399,12 em 2018 
(R$ 21.546.974,87 em 2017), que serão compensados quando a mesma au-
ferir resultados positivos (lucros). 20. Receita líquida de vendas: Apresen-
tam a seguinte composição:

2018 2017
Venda de carvão 977.474,13 0,00
(-) Compensação financeira (19.549,48) 0,00
Total 957.924,65 0,00
21. Custos dos produtos vendidos: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Custo da extração do carvão (543.119,89) 0,00
Remoção de estéril (152.621,38) 0,00
Total (695.741,27) 0,00
22. Despesas gerais e administrativas: Apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Arrendamento e alugueis-imóveis 1.326.469,44 617.061,38
Serviços de terceiros 7.238.477,58 1.841.515,58
Energia elétrica 413.817,58 0,00
Materiais de consumo 351.708,11 0,00
Outras despesas 442.805,64 1.882.213,33
Outros contratos operacionais 125.583,72 0,00
Depreciação e amortização 252.809,26 0,00
Aluguel e arrendamentos de equipamentos 60.014,38 0,00
Despesas com pessoal 84.163,01 0,00
Viagens (passagens/hotéis/taxi) 23.840,70 20.312,89
Total 10.319.689,42 4.361.103,18

Relatório da administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Srs., o presente relatório, acompanhado 
das demonstrações contábeis, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos nestas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Destacamos que nos exercícios findos em 31/12/18 e 2017, a Cia. se encontra em fase pré-operacional, 
não apresentando desta forma o índice ICSD - índice de Cobertura do Serviço da Dívida. RJ, 31/12/18. César Weinschenck de Faria - Diretor Presidente.

10. Imobilizado: Apresentam a seguinte composição:
2018 

Custo do imobilizado Terrenos Prédios
Móveis e 

utensílios

Máquinas 
e equipa- 

mentos

Compu-
tadores e 

periféricos Veículos Instalações
Imobilizado 

em andamento

Valor justo 
terrenos 

CNMC Total
Saldo em 31/12/17 9.336.991,99 829.694,32 6.065,00 2.182.187,55 0,00 0,00 0,00 45.319.288,52 0,00 57.674.227,38
Aquisições 532.257,70 0,00 119.778,42 1.147.754,04 40.300,54 121.448,80 188.924,00 13.166.152,78 4.559.842,00 19.876.458,28
Transferências 0,00 0,00 0,00 29.473.551,59 0,00 0,00 0,00 (29.473.551,59) 0,00 0,00
Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/18 9.869.249,69 829.694,32 125.843,42 32.803.493,18 40.300,54 121.448,80 188.924,00 29.011.889,71 4.559.842,00 77.550.685,66
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/17 0,00 (188.648,06) (709,86) (116.109,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (305.467,62)
Depreciação 0,00 (33.187,68) (4.685,76) (184.035,43) (1.330,17) (2.024,15) (7.204,37) 0,00 0,00 (232.467,56)
Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/18 0,00 (221.835,74) (5.395,62) (300.145,13) (1.330,17) (2.024,15) (7.204,37) 0,00 0,00 (537.935,18)
Valor residual
Saldo em 31/12/17 9.336.991,99 641.046,26 5.355,14 2.066.077,85 0,00 0,00 0,00 45.319.288,52 0,00 57.368.759,76
Saldo em 31/12/18 9.869.249,69 607.858,58 120.447,80 32.503.348,05 38.970,37 119.424,65 181.719,63 29.011.889,71 4.559.842,00 77.012.750,48

2017 

Custo do imobilizado Terrenos Prédios
Móveis e 

utensílios

Máquinas e 
equipa- 
mentos

Compu-
tadores e 

periféricos Veículos Instalações
Imobilizado em 

andamento

Valor justo 
terrenos 

CNMC Total
Saldo em 31/12/16 9.336.991,99 599.382,04 5.100,00 0,00 0,00 0,00 230.312,28 8.319.900,60 0,00 18.491.686,91
Aquisições 0,00 0,00 965,00 2.182.187,55 0,00 0,00 0,00 36.999.387,92 0,00 39.182.540,47
Transferências 0,00 230.312,28 0,00 0,00 0,00 0,00 (230.312,28) 0,00 0,00 0,00
Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/17 9.336.991,99 829.694,32 6.065,00 2.182.187,55 0,00 0,00 0,00 45.319.288,52 0,00 57.674.227,38
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/16 0,00 0,00 (127,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (127,50)
Depreciação 0,00 (188.648,06) (582,36) (116.109,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (305.340,12)
Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/17 0,00 (188.648,06) (709,86) (116.109,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (305.467,62)
Valor residual
Saldo em 31/12/16 9.336.991,99 599.382,04 4.972,50 0,00 0,00 0,00 230.312,28 8.319.900,60 0,00 18.491.559,41
Saldo em 31/12/17 9.336.991,99 641.046,26 5.355,14 2.066.077,85 0,00 0,00 0,00 45.319.288,52 0,00 57.368.759,76

Taxas anuais de depreciação
Edificações 4%
Veículos 20%
Máquinas e equipamentos 10%
Instalações 10%
Móveis e utensílios 10%
Computadores e periféricos 20%
11. Intangível: Apresentam a seguinte composição:

2018
Custo do intangível Software Valor justo direitos minerários CNMC Direitos minerais Total
Saldo em 31/12/17 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisições 122.050,00 28.083.524,96 276.465,36 28.482.040,32
Saldo em 31/12/18 122.050,00 28.083.524,96 276.465,36 28.482.040,32
Amortização acumulada
Taxas anuais de amortização 20% - - -
Saldo em 31/12/17 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização (20.341,70) 0,00 0,00 (20.341,70)
Saldo em 31/12/18 (20.341,70) 0,00 0,00 (20.341,70)
Valor residual
Saldo em 31/12/17 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/18 101.708,30 28.083.524,96 276.465,36 28.461.698,62
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23. Despesas tributárias: Apresentam a seguinte composição:
2018 2017

Contribuição sindical 13.690,99 0,00
COFINS s/ outras rec. operacionais 33.312,63 10.684,35
PIS s/ outras rec. operacionais 5.413,30 1.736,19
Impostos e taxas diversas 119.100,02 109.613,47
ICMS diferencial de alíquota 0,00 98.866,57
Total 171.516,94 220.900,58
24. Resultado financeiro: Apresentam a seguinte composição:
Despesas financeiras 2018 2017
Juros e despesas de financiamento (8.643.278,99) (6.197.600,73)
Juros e multas (5.181,89) (4.332,90)
Juros passivos (792.324,98) (178.023,28)
Juros s/empréstimos mútuo 0,00 (1.511.964,23)
IOF (228.917,92) (544.370,32)
Despesas bancárias (467.223,53) (655.005,98)
Total (10.136.927,31) (9.091.297,44)
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras 214.128,28 262.868,99
Descontos obtidos 618.692,92 4.089,96
Variação cambial 139.178,44 0,00
Total 971.999,64 266.958,95
Resultado financeiro líquido (9.164.927,67) (8.824.338,49)

Cesar Weinschenck de Faria - Diretor
Lauermann Schneider Serviços Contábeis Ltda -  

Marco Aurélio Leindecker - Contador CRC/RS: 54.653
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Finan-
ceiras: Aos Acionistas e Administradores de Seival Sul Mineração S.A.. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Seival Sul Mineração 
S.A., que compreenderam o balanço patrimonial em 31/12/18, e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Empresa em 31/12/18, e o desempenho de
suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acor-
do 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 “Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação

a Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
CFC e, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: As demonstrações contábeis 
sob nosso exame foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal 
das atividades da empresa. Entretanto, um cenário formado por contínuos e 
reiterados prejuízos, decorrentes do aumento das despesas financeiras, gerais 
e administrativas, conforme demonstrado nas notas explicativas 22 e 24, redu-
ziram totalmente o Patrimônio Líquido, passando a apresentar um “passivo a 
descoberto” (patrimônio líquido negativo), de tal modo que os saldos dos ativos 
apresentados no Balanço Patrimonial, podem não ser, como de fato não o são, 
suficientes para a cobertura das “exigibilidades totais” em caso de uma eventual 
descontinuidade de suas atividades. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração é 
responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o 
relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
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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 realiza-
da, 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria, realizada, de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Empresa. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos duran-
te nossos trabalhos. Porto Alegre, 01/03/19. Tríplice Auditoria - CRC (RS) nº 
005864/O-0. CVM: Ato Declaratório nº 13.388. Sérgio Feijó Soares - GRC-RS 
nº 044.040/O-7- Sócio Responsável.
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Bombardier corta quase US$ 1 bi na 
estimativa de receita para 2019

A canadense Bombardier 
reduziu suas projeções de 
lucro e receita anual nesta 
quinta-feira devido a atrasos 
na entrega e desafios de pro-
dução em alguns projetos de 
sua principal unidade de fa-
bricação de vagões. Depois 
dessa notícia as ações afun-
daram 25% no início do pre-
gão. A empresa divulgará os 
resultados do trimestre em 2 
de maio. A informação é da 
Reuters.

A Bombardier cortou a es-
timativa de receita para 2019 
em cerca de um bilhão, para 
US$ 17 bilhões, e previu que 
o lucro básico ajustado fique 

entre US$ 1,5 bilhão e US$ 
1,65 bilhão, ante expectativa 
anterior de US$ 1,65 bilhão 
US$ a 1,8 bilhão.

O corte nas projeções 
ocorre no momento em 
que a fabricante de aviões 
e trens se aproxima do fim 
de um plano de recupera-
ção de cinco anos, após 
um investimento pesado na 
produção de aviões levar a 
empresa à beira da falência 
em 2015.

As ações eliminaram parte 
das perdas, com uma queda 
de 18% às 14h33 (horário de 
Brasília), a maior perda na 
Bolsa de Valores de Toronto 

e a ação mais negociada.
A Bombardier reduziu sua 

receita do negócio de vagões 
ferroviários para o ano em 
US$ 750 milhões, para cerca 
de US$ 8,75 bilhões, e entre 
US$ 250 milhões e US$ 1,15 
bilhão para seus negócios de 
aeronaves comerciais.

A Bombardier também 
previu lucro ajustado, lucro 
operacional e receita meno-
res do que o esperado para 
o trimestre, devido a atrasos 
na entrega de aeronaves, de-
saceleração do crescimento 
em seus negócios de trans-
porte e oscilações cambiais 
desfavoráveis.

Participação da moeda chinesa em 
pagamentos globais foi maior em março

O iuane chinês registrou 
uma cota de 1,89% em pa-
gamentos globais em mar-
ço, valor acima dos 1,85% 
do mês anterior, de acordo 
com a agência internacional 
de transações financeiras 
Swift. Conforme informou 
a agência Xinhua, uma série 
de medidas foram tomadas 
para facilitar a internaciona-
lização do iuane, incluindo 
a promoção de acordos de 
swap cambial com outros 
bancos centrais, garantia de 
acesso mais fácil para os in-
vestidores internacionais aos 

mercados de valores e bônus 
da China e apoio financeiro 
para as áreas onde a infraes-
trutura estava atrasada.

Em seu relatório men-
sal, a agência internacional 
de transações financeiras 
Swift disse que o iuane 
manteve sua posição como 
a quinta moeda mais ativa 
para pagamentos nacionais 
e internacionais por valor.

O relatório da Swift 
mostrou ainda que o valor 
dos pagamentos em yuan 
aumentou 17,04% em ter-
mos mensais em março, 

mais rápido que o cresci-
mento médio de 14,45% 
das outras moedas.

Hong Kong continuou 
sendo a maior economia 
offshore em termos de uso 
do iuane com um peso de 
74,61% do total, seguida 
pela Grã-Bretanha com 
5,98% e Cingapura com 
4,84%. O status crescente 
do yuan nos pagamentos 
internacionais ocorreu em 
meio aos esforços contínu-
os da China para se abrir 
e se integrar ainda mais à 
economia mundial.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em R$, exceto quando in-
dicado de outra forma): 1. Contexto operacional. A Concessionária Novo Rio 
S.A. (“Cia.”) é uma sociedade de capital fechado com sede à Av. Francisco Bica-
lho, nº 1, Santo Cristo, no Rio de Janeiro, RJ (Terminal Rodoviário Novo Rio) e fi-
liais: (i) na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, na Av. Feliciano Sodré, s/nº, 
Centro (Terminal Roberto Silveira); (ii) no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Rodrigues Al-
ves, 853, Santo Cristo (Edifício Garagem anexo ao Terminal Rodoviário Novo 
Rio). A Cia. tem como objeto social o propósito específico do contrato de conces-
são de serviços públicos de administração, operação, manutenção, conservação 
e exploração comercial do Terminal Rodoviário Novo Rio e o respectivo edifício-
-garagem anexo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e do Terminal Rodoviário Ro-
berto Silveira e seus anexos, na cidade de Niterói, RJ, mantido com o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. Em 31/08/15, foi assinado pelo Consórcio Novo Rio 
(CNR), pelo Estado do Rio de Janeiro (SETRANS) e pela Cia. de Desenvolvimen-
to Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE) o quarto termo 
aditivo ao contrato de concessão onerosa para exploração do Terminal Rodoviário 
Novo Rio e seus anexos e do Terminal Rodoviário Roberto Silveira e seus anexos. 
O presente termo aditivo teve como objetivo substituir o CNR, como Concessioná-
rio, pela Concessionária Novo Rio S.A., transferindo e cedendo a responsabilida-
de do Contrato de Concessão assinado pelas partes em 30/08/90. Dessa forma, o 
Consórcio Novo Rio cedeu e transferiu para a Concessionária Novo Rio S.A., com 
a devida autorização do Estado do Rio de Janeiro e da CODERTE, todos os direi-
tos e todas as obrigações do Contrato de Concessão, passando a Concessioná-
ria, a partir de 1º/10/15, a ser responsável pelo cumprimento da concessão onero-
sa, pela exploração, pela operação e pela administração, com exclusividade, do 
Terminal Rodoviário Novo Rio e seus anexos e do Terminal Rodoviário Roberto 
Silveira e seus anexos. 2. Base de preparação e apresentação das demonstra-
ções financeiras. Base de apresentação. (i) Declaração de conformidade. As de-
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das S.A. e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). A Administração da Cia. aprovou, em 02/04/19, a emissão das de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31/12/18. A Administração confir-
ma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por 
ela na sua gestão. (ii) Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pela avalia-
ção a valor justo de certos instrumentos financeiros, quando requerida pela norma.
(iii) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras
são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômi-
co, no qual a Cia. atua (“moeda funcional”). 3. Resumo das principais práticas con-
tábeis. As principais práticas contábeis adotadas na preparação destas demons-
trações financeiras, aplicadas de forma consistente em relação às do exercício an-
terior, são as seguintes: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa. Inclui saldo de caixa,
de depósitos bancários, bem como aplicações financeiras de curto prazo com alta
liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, conversíveis em um 
montante conhecido e sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor justo.
Os rendimentos auferidos sobre essas aplicações financeiras, até a data de en-
cerramento do balanço, são acrescidos aos valores de custo e estão de acordo 
com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem ao seu va-
lor de mercado ou de realização. 3.2. Contas a receber. Correspondem aos valo-
res a receber de clientes pela locação de lojas e/ou prestação de serviços no curso 
normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provi-
são com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco e 
nível dos créditos, sendo suficiente para cobrir perdas sobre os valores a receber.
3.3. Instrumentos financeiros. (i) Ativos financeiros não derivativos. Reconheci-
mento e mensuração. Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente e men-
surados de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguin-
tes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de resultado abrangen-
te e (iii) valor justo por meio do resultado. Para definir a classificação dos ativos fi-
nanceiros de acordo com a norma CPC 48 (IFRS 9), a Cia. avaliou o modelo de ne-
gócio no qual o ativo financeiro é gerenciado e suas características de fluxos de
caixa contratuais. A Cia. reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data da negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. A Cia. baixa um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos
ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma
transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos. Os ativos financeiros mantidos pela Cia. em
31/12/18 são classificados da seguinte forma: Custo amortizado. Ativos financei-
ros mantidos pela Cia. para obter fluxos de caixas contratuais decorrentes do valor
do principal e juros, quando aplicável. Esses ativos são subsequentemente men-
surados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos (quando aplicá-
vel) e são avaliados por impairment a cada data de balanço. A receita de juros e o 
impairment são reconhecidos no resultado, bem como qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento. Estão classificados nessa categoria os seguintes instru-
mentos financeiros: contas a receber de clientes, outras contas a receber com par-
tes relacionadas, fornecedores e repasses a pagar. Valor justo por meio do resul-
tado. Ativos financeiras mantidos pela Cia. que não são classificados como men-
surados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O 
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resul-
tado. São classificados nesta categoria caixa e equivalentes de caixa. (ii) Passivos
financeiros não derivativos. A Cia. reconhece títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passi-
vos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no re-
sultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Cia. se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Cia. baixa um pas-
sivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou
pagas. A Cia. tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores
e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o re-
conhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amorti-
zado através do método dos juros efetivos. Os ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Cia. tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a in-
tenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo si-
multaneamente. (iii) Instrumentos financeiros derivativos. A Cia. não utiliza instru-
mentos financeiros derivativos pois não possui exposição a riscos de câmbio em
função das características das suas operações. 3.4. Imobilizado. (i) Reconheci-
mento e mensuração. Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo históri-
co de aquisição ou construção, que inclui o custo de empréstimos capitalizados, 
quando aplicável, deduzidos de depreciação e amortização acumulada e quais-
quer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando 
aplicável. Os gastos com manutenção ou reparos, que não aumentam significati-
vamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesas, quando ocorri-
dos. Os custos de certos itens do imobilizado reconhecidos em 16/11/15 por meio 
de capitalização foram determinados com base em seu valor justo naquela data 
(vide Nota Explicativa nº 7). (ii) Custos subsequentes. Custos subsequentes são
capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros asso-
ciados com os gastos serão auferidos pela Cia. (iii) Depreciação e amortização. A
depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líqui-
do de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na 
vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As taxas 
levam em consideração o tempo de vida útil dos bens, e para os itens das Benfeito-
rias em imóveis de terceiros a Cia. amortiza pelo prazo do Contrato de Concessão, 
conforme Nota Explicativa nº 7. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apro-
priado. 3.5. Intangível. O intangível é avaliado ao custo de aquisição, deduzido da
amortização acumulada e das perdas por redução do valor recuperável, quando
aplicável. Os ativos intangíveis referem-se ao sistema utilizado pela Cia. para apri-
morar o controle, a produtividade e a eficiência dos departamentos. A amortização
é calculada pelo método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil dos bens. 3.6. Redução ao valor recuperável de ativos (financeiros e não
financeiros). A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos 
seus ativos (financeiros e não financeiros) com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evi-
dências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é
constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao va-

Nota 31/12/18 31/12/17
Ativo 43.310.230 40.649.453
Circulante 14.428.138 11.843.169
Caixa e equivalentes de caixa 4 10.047.980 8.694.026
Contas a receber 5 3.927.228 2.619.825
Impostos a recuperar 417 29.851
Estoques 326.031 332.554
Outros ativos 126.482 166.913
Não circulante 27.881.421 27.875.676
Outras contas a receber com partes 
relacionadas 6 931.350 885.915
Outros ativos 69.321 44.693

1.000.671 930.608
Imobilizado 7 27.144.133 26.896.550
Intangível 8 737.288 979.126

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
Nota 31/12/18 31/12/17

Passivo 43.310.230 40.649.453
Circulante 7.788.356 6.647.864
Fornecedores 9 1.321.365 1.481.322
Repasses a pagar 10 929.309 887.695
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 11 1.855.151 1.935.845
IRPJ e CSLL a pagar 12 882.867 502.281
Demais obrigações tributárias 12 990.483 670.905
Dividendos a pagar 13 1.774.836 1.143.009
Outros passivos 34.345 26.807
Não circulante 257.740 155.301
Provisão para contingências 22 249.342 155.301
Outros passivos 8.398 -
Patrimônio líquido 14 35.264.134 33.846.288
Capital social 2.130.336 2.000.000
Adiantamento para futuro aumento de capital - 130.336
Reservas de capital 30.406.339 30.406.339
Reservas de lucros 2.727.459 1.309.613

Demonstração do resultado (Em R$) Nota 31/12/18 31/12/17
Receita operacional líquida 15 49.733.667 46.750.276
Custo dos serviços prestados 16 (35.729.260) (35.475.407)
Lucro bruto 14.004.407 11.274.869
Despesas operacionais (7.957.032) (6.846.609)
Despesas com pessoal 17 (4.594.427) (4.070.221)
Despesas administrativas 18 (3.124.497) (2.258.590)
Reversão/(Constituição) por redução ao valor
 recuperável de contas a receber, líquida 5 141.459 (362.710)
Outras despesas operacionais (379.567) (155.088)
Lucro antes do resultado financeiro 
 e impostos 6.047.375 4.428.260
Resultado financeiro líquido 19 419.067 657.664
Lucro antes do IR e contribuição social 6.466.442 5.085.924
IR e contribuição social corrente 20 (2.916.769) (2.799.905)
Lucro líquido do exercício 3.549.673 2.286.019
Demonstração do resultado abrangente (Em R$) 31/12/18 31/12/17

Lucro líquido do exercício 3.549.673 2.286.019
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 3.549.673 2.286.019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em R$) Reservas de capital Reserva de lucros

Capital 
social

Adiantamento 
para futuro au-

mento de capital

Contribuição 
ativo imobilizado 
pelos acionistas

Ágio na 
subscrição 

de ações
Reser-

va legal

Dividendos 
propostos 
adicionais

Lucros 
acumu- 

lados Total
Em 31/12/16 2.000.000 130.336 15.498.584 14.907.755 166.603 491.896 - 33.195.174
Dividendos adicionais pagos - - - - - (491.896) - (491.896)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 2.286.019 2.286.019
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (1.143.009) (1.143.009)
Dividendos propostos adicionais - - - - - 1.143.010 (1.143.010) -
Em 31/12/17 2.000.000 130.336 15.498.584 14.907.755 166.603 1.143.010 - 33.846.288
Dividendos adicionais pagos - - - - - (356.991) - (356.991)
Aumento de capital, conforme ata AGE, 16/04/18 130.336 (130.336) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 3.549.673 3.549.673
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (1.774.836) (1.774.836)
Dividendos propostos adicionais - - - - - 1.774.837 (1.774.837) -
Em 31/12/18 2.130.336 - 15.498.584 14.907.755 166.603 2.560.856 - 35.264.134

lor recuperável. Essas perdas são registradas no resultado do exercício quando 
identificadas. Em 31/12/18, a Administração avaliou que não havia indicativos de 
impairment nos ativos não financeiros, tendo em vista que a Cia. possui lucros re-
correntes ao longo dos últimos anos. Para os ativos financeiros, com exceção do 
contas a receber, não havia evidência objetiva de perda por redução ao valor recu-
perável em 31/12/18. As perdas de crédito esperadas sobre o contas a receber fo-
ram reconhecidas no resultado, em contrapartida da provisão para perdas de cré-
dito de esperadas (apresentada no ativo circulante). 3.7. Provisões. Uma provisão 
é reconhecida se, em função de um evento passado, a Cia. tem uma obrigação le-
gal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é pro-
vável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provi-
sões são revisadas periodicamente observadas as suas naturezas e fundamenta-
das por opinião de assessores legais. 3.8. Uso de estimativas e julgamentos. A 
preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas contá-
beis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, como base no julgamento da Ad-
ministração para determinação do valor adequado a ser registrado nas referidas 
demonstrações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode-
rá resultar em valores divergentes daqueles registrados nas demonstrações finan-
ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Cia. revisa suas estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as quando 
aplicável. Para mais detalhes sobre as principais estimativas contábeis, 
relacionadas a provisão para perdas com crédito esperadas e provisão para 
contingências veja respectivamente as notas explicativas nº 5 e 22. 3.9. Fornece-
dores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens e ser-
viços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na 
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 3.10. 
IR e contribuição social. Nos anos de 2018 e 2017, o regime de tributação utilizado 
pela Cia. foi o “Lucro Real”. De acordo com a legislação vigente, o valor do IR é 
apurado com base nos seguintes critérios: alíquota de 15% dos lucros tributáveis, 
acrescida do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 no pe-
ríodo de 12 meses, enquanto a contribuição social é apurada pela alíquota de 9% 
dos lucros tributáveis, reconhecidos pelo regime de competência. • IR - alíquota de 
15%, acrescida do adicional de 10%. • Contribuição social - alíquota de 9%. Essas 
despesas são reconhecidas no resultado do exercício. 3.11. Receita de contrato 
com cliente. A receita operacional é reconhecida pelo montante que reflita a con-
traprestação que espera receber em troca do controle desses bens e/ou serviços. 
É mensurada a valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. 3.12. Novos pro-
nunciamentos em vigor a partir de 1º/01/18. Novas normas são efetivas para exer-
cícios iniciados a partir de 1º/01/18 e foram adotadas pela Cia. A Cia. adotou os no-
vos pronunciamentos a partir de 1º/01/18, sendo que a adoção destas normas não 
apresentaram impacto relevante sobre o patrimônio da Cia. O impacto estimado 
da adoção dessas normas sobre o patrimônio da Cia. em 2018 foi realizada de for-
ma consistente pela administração e chegou-se a conclusão que o efeito sobre es-
tas demonstrações financeiras não foi significativo, conforme resumido abaixo. a. 
CPC 47 (IFRS 15)  Receita de contratos com clientes. A Cia. adotou o novo pro-
nunciamento a partir de 1º/01/18, sendo que a adoção desta norma não impactou 
de forma relevante suas demonstrações financeiras. O CPC 47 exige que uma en-
tidade reconheça o montante da receita refletindo a contraprestação que ela espe-
ra receber em troca do controle desses bens ou serviços. Essa nova norma substi-
tui as normas vigentes até 31/12/17 para o reconhecimento de receitas, incluindo o 
CPC 30 (IAS 18) Receitas e CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção. b. CPC 48 
( IFRS 9)  Intrumentos financeiros. O CPC 48 estabelece requerimentos para reco-
nhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos 
para comprar ou vender itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 (IAS 
39) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração que estava em vi-
gor até 31/12/17. (i) Classificação - Ativos e Passivos Financeiros. O CPC 48 con-
tém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros
que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas ca-
racterísticas de fluxo de caixa. O CPC 48 contém três principais categorias de clas-
sificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do 
resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Em relação 
aos passivos financeiros, o CPC 48 retém grande parte dos requerimentos da IAS
39 para a sua classificação. Contudo, de acordo com a IAS 39, todas as variações
de valor justo dos passivos designados como VJR são reconhecidas no resultado, 
enquanto que, de acordo com o CPC 48, estas alterações de valor justo são geral-
mente apresentadas da seguinte forma: • o valor da variação do valor justo que é 
atribuível às alterações no risco de crédito do passivo financeiro são apresentado
em Outros Resultados Abrangentes (ORA); e • o valor remanescente da variação 
do valor justo é apresentado no resultado. Em sua avaliação, com base nas carac-
terísticas dos seus ativos e passivos financeiros, a Cia. constatou que os novos re-
querimentos de classificação e reconhecimento dos seus ativos e passivos finan-
ceiros não impactaram de forma significativa suas demonstrações financeiras,
para mais detalhes veja nota 21. (ii) Redução no valor recuperável (Impairment) -
Ativos Financeiros. O CPC 48 (IFRS 9) substitui o modelo de “perdas incorridas” 
do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de ”perdas de crédito esperadas”. 
Isso exige um julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores econô-
micos afetam as perdas esperadas de crédito, que são determinadas com base 
em probabilidades ponderadas. De acordo com o CPC 48, as provisões para per-
das de crédito esperadas serão mensuradas em uma das seguintes bases: Per-
das de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam 
de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e 
Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que re-
sultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. Com adoção do CPC 48 as perdas esperadas por
redução ao valor recuperável reconhecidas nas demonstrações financeiras da
Cia. não teve impacto significativo visto que pela natureza de suas operações e ca-
racterísticas dos seus ativos financeiros (“recebíveis”), não se esperava um au-
mento significativo no risco de crédito e/ou inadimplência. 3.13. Novos pronuncia-
mentos e interpretações a vigorar a partir de 1º/01/19. Novas normas e interpreta-
ções serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/19. A Cia. não adotou de 
forma antecipada essas alterações na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. a. CPC 06 (R2) (IFRS16)  Operações de Arrendamento mercantil. O CPC
06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 
17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 

06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de 
uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de ar-
rendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrenda-
mento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de 
baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, 
isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros 
ou operacionais. Além disso, a natureza das despesas relacionadas com esses 
contratos de arrendamento agora vai mudar, a IFRS 16 substitui a despesa linear 
de arrendamento operacional com um custo de depreciação de ativos de direito de 
uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A norma é efetiva para 
períodos anuais com início em ou após 1º/01/19. A adoção antecipada é permitida 
somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs e apenas para 
entidades que aplicam o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contratos com Clientes em 
ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 16. O Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronuncia-
mentos vigentes correspondentes a nova IFRS. Portanto, a adoção antecipada des-
sa IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Cia. realizou a ava-
liação dos impactos desta nova norma em suas demonstrações financeiras e não se 
esperada um impacto significativo na adoação inicial, 1º/01/19. b. ICPC 22 (IFRIC 
23) Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Trata da contabilização 
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envol-
vem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32  Tributos sobre o lucro) e não 
se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. Tratamen-
to tributário incerto é qualquer procedimento contábil ou fiscal, adotado pela Cia. na
apuração dos tributos sobre o lucro que se questionado pelo FISCO, poderá sofrer 
alterações de valor. Nessa circunstância, a Cia. deverá mensurar e reconhecer o IR 
e contribuição social corrente e diferido, que se refere ao valor que possa ser ques-
tionado pelo FISCO. A Cia. considera que a aplicação desta interpretação não terá 
impacto relevante nas suas demonstrações financeiras.
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/18 31/12/17
Caixa 201.812 188.741
Bancos 116.572 92.937
Poupança a) 229.804 221.375
Fundo de investimentos em cotas b) 8.695.779 5.216.579
Certificado de depósitos bancários c) 799.211 2.974.394
Outras aplicações financeiras 4.802 -

10.047.980 8.694.026
Remunerada pela taxa referencial mais 70% da Selic. Remunerado por taxas 
que variam entre 0,4619% e 0,4862% ao mês. Remunerado em 96,92% do 
CDI. Os saldos registrados como caixa e equivalentes de caixa referem-se
substancialmente aos depósitos bancários, e às aplicações financeiras, de
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Contas a receber 31/12/18 31/12/17
Taxa de embarque em terminais 2.647.796 1.464.789
Locações comerciais 1.434.573 1.517.057
Outros créditos de clientes a receber 1.156 689
Provisão para perdas de crédito esperadas (156.297) (362.710)

3.927.228 2.619.825
As perdas estimadas são calculadas com base na análise do aging list, provisionando 
os itens vencidos a 30 dias ou mais, devido as características das contas a receber da 
Cia., considerando também as perdas dos recebíveis a vencer e avaliadas como pro-
váveis, cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir 
as eventuais perdas na realização daqueles ativos, sendo reconhecida a provisão no 
resultado. Em 31/12/18, aproximadamente 90% do saldo total do contas a receber 
refere-se  a saldos à vencer. Provisão para perdas de crédito esperadas
Em 31 de dezembro de 2016 -
Constituição (362.710)
Em 31 de dezembro de 2017 (362.710)
Constituição (543.034)
Reversão 684.493
(Constituição)/reversão, líquida 141.459
Perdas/Baixas (não recuperáveis) 64.954
Em 31 de dezembro de 2018 (156.297)
6. Outras contas a receber com partes relacionadas 31/12/18 31/12/17
a. Transações e saldos
Ativo não circulante 931.350 885.915
SOCICAM - STR (i) 918.031 871.949
Outras partes relacionadas 13.319 13.966
(i) Refere-se, principalmente, aos direitos a receber pela transferência dos funcioná-
rios em decorrência do contrato de concessão do Consórcio Novo Rio ter sido trans-
ferido para a Concessionária Novo Rio, não havendo prazo para sua liquidação.
b. Remuneração do pessoal-chave da Administração 31/12/18 31/12/17
Honorários da Administração 611.877 592.372

Concessionária Novo Rio S.A. 
Roberto Tadeu Mouty Faria - Diretor - Presidente

Jorge da Conceição Filho - Contador - CRC-RJ nº 091940/O-4

7. Imobilizado 31/12/18 31/12/17
Taxas 

anuais (%) Custo
Depreciação e amor-

tização acumulada Valor líquido Custo
Depreciação e amor-

tização acumulada Valor líquido
Máquinas e equipamentos 10 1.138.942 (432.423) 706.519 1.081.320 (321.732) 759.588
Computadores e periféricos 20 365.401 (302.390) 63.011 335.637 (271.256) 64.381
Móveis e utensílios 10 215.489 (47.253) 168.236 167.471 (27.632) 139.839
Benfeitorias em propriedades de terceiros 4,0 a 12,5 34.284.426 (11.899.408) 22.385.018 32.877.137 (8.016.332) 24.860.805
Veículos 20 11.731 (7.234) 4.497 11.731 (4.889) 6.842
Imobilizado em andamento - 3.816.852 - 3.816.852 1.065.095 - 1.065.095

39.832.841 (12.688.708) 27.144.133 35.538.391 (8.641.841) 26.896.550
Máquinas e 

Equipamentos
Móveis e 

Utensílios
Computadores 

e Periféricos
Benfeitorias em 

Propriedades de Terceiros Veículos
Imobilizado em 

Andamento Total
Custo

Em 31/12/16 984.018 127.245 315.682 32.714.548 11.731 266.084 34.419.308
Adições 97.302 40.226 19.954 8.135 - 953.466 1.119.083
Tranferências - - - 154.455 - (154.455) -
Em 31/12/17 1.081.320 167.471 335.636 32.877.138 11.731 1.065.095 35.538.391
Adições 57.622 48.018 29.765 134.580 - 4.024.465 4.294.450
Tranferências - - - 1.272.708 - (1.272.708) -
Em 31/12/18 1.138.942 215.489 365.401 34.284.426 11.731 3.816.852 39.832.841

Depreciação Acumulada
Em 31/12/16 (221.420) (13.061) (207.068) (4.155.219) (2.542) - (4.599.310)
Adições (100.312) (14.571) (64.189) (3.861.113) (2.346) - (4.042.531)
Em 31/12/17 (321.732) (27.632) (271.257) (8.016.332) (4.888) - (8.641.841)
Adições (110.691) (19.621) (31.133) (3.883.076) (2.346) - (4.046.867)
Em 31/12/18 (432.423) (47.253) (302.390) (11.899.408) (7.234) - (12.688.708)

Valor Contábil Líquido
Em 31/12/17 759.588 139.839 64.379 24.860.806 6.843 1.065.095 26.896.550
Em 31/12/18 706.519 168.236 63.011 22.385.018 4.497 3.816.852 27.144.133
Em 10/11/15, através de empresa especializada, foi elaborado laudo de avaliação a valor contábil dos bens componentes do ativo imobilizado e intangível da SO-
CICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda. (STR), tendo como data-base de avaliação 31/10/15, estando assim demonstrado:

Demonstrações dos fluxos de caixa (Em R$) 31/12/18 31/12/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.549.673 2.286.019
Ajustes
Constituição/(Reversão) de provisão para perdas 
 de crédito esperadas (141.459) 362.710
Constituição de provisão estoque não recuperável - 16.195
Baixa ativo intangível 50.850 -
Constituição de provisão p/contingências trabalhistas 94.041 155.301
Depreciação e amortização 4.301.340 4.371.052
Despesas de IR e contribuição social 2.916.769 2.799.905

10.771.214 9.991.182
(Aumento)/diminuição dos ativos (1.159.619) (469.037)
Contas a receber (1.165.944) (155.501)
Impostos a recuperar 29.434 (12.341)
Estoques 6.523 15.622
Outros ativos 15.803 (176.066)
Outras contas a receber partes relacionadas (45.435) (140.751)
Aumento/(diminuição) dos passivos 136.478 349.229
Fornecedores (159.957) 206.829
Obrigações tributárias 319.579 253.421
Partes relacionadas - (209.795)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (80.694) 128.796
Outros passivos 57.550 (30.022)
Impostos pagos sobre o lucro (2.536.184) (2.799.905)
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 7.211.889 7.071.469
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativos imobilizado e intangível (4.357.935) (1.264.044)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimentos (4.357.935) (1.264.044)
Fluxo de caixa das atividades e financiamentos
Empréstimos - (220.675)
Dividendos pagos (1.500.000) (983.792)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamentos (1.500.000) (1.204.467)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1.353.954 4.602.958
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.694.026 4.091.068
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 10.047.980 8.694.026
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1.353.954 4.602.958
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Descrição Valor
Equipamentos de informática 33.772
Máquinas, equipamentos e instalações 40.660
Móveis e utensílios 97.922
Veículos 11.731
Benfeitorias em propriedades de terceiros 14.482.034
Softwares 3.844
Direito de uso 237.792

14.907.755

Em contrapartida, o montante de R$ 14.907.755 foi registrado na rubrica 
“ágio na subscrição de ações preferenciais”, para mais detalhes veja nota ex-
plicativa nº 14.3a. A amortização do saldo das benfeitorias em propriedades 
de terceiros está de acordo com o prazo do contrato de concessão assinado 
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo utilizada a taxa de 12,5% 
ao ano, a partir de 1º/12/15. 

8. Intangível 31/12/18 31/12/17
Taxas anuais (%) Custo Amortização acumulada Valor líquido Custo Amortização acumulada Valor líquido

Software 20 1.406.791 (974.992) 431.799 1.406.791 (790.212) 616.579
Direito de uso 20 657.432 (521.853) 135.579 618.895 (452.160) 166.735
Software em andamento - 169.910 - 169.910 195.812 - 195.812

2.234.133 (1.496.845) 737.288 2.221.498 (1.242.372) 979.126
Softwares Direito de Uso Software em Andamento Total

Custo
Em 31/12/16 1.406.791 618.895 50.850 2.076.537
Adições - - 144.962 144.962
Em 31/12/17 1.406.791 618.895 195.812 2.221.499
Adições - 38.537 24.948 63.485
Baixa - - (50.850) (50.850)
Em 31/12/18 1.406.791 657.432 169.910 2.234.133

Amortização Acumulada
Em 31/12/16 (557.144) (356.708) - (913.852)
Adições (233.068) (95.452) - (328.520)
Em 31/12/17 (790.212) (452.160) - (1.242.372)
Adições (184.780) (69.693) - (254.473)
Em 31/12/18 (974.992) (521.853) - (1.496.845)

Valor Contábil Líquido
Em 31/12/17 616.579 166.735 195.812 979.126
Em 31/12/18 431.799 135.579 169.910 737.288
9. Fornecedores. Em 31/12/18, a Cia. possui registrado na rubrica “Fornecedores”
o montante total de R$ 1.321.365 (R$ 1.481.322 em 31/12/17), esse saldo esta 
relacionado principalmente aos serviços contratados e fornecimento de materiais.
10. Repasses a pagar 31/12/18 31/12/17
CODERTE – Terminal Novo Rio 774.051 731.054
CODERTE – FUNDERJ – Terminal Roberto Silveira 108.167 109.220
Outros repasses 47.091 47.421

929.309 887.695
11. Obrigações trabalhistas e previdenciárias 31/12/18 31/12/17
Salários e ordenados 494.073 493.750
FGTS 71.432 72.515
INSS 235.175 237.660
IRRF sobre folha 99.641 124.873
Provisão de férias e encargos 942.025 973.157
Outras obrigações 12.805 33.890

1.855.151 1.935.845
12. IRPJ e CSLL a pagar e demais obrigações tributárias 31/12/18 31/12/17
IRPJ 647.924 367.293
CSLL 234.943 134.988
Total IRPJ e CSLL 882.867 502.281
ISSQN 322.254 212.478
PIS 106.005 67.572
COFINS 488.742 311.879
Outros tributos 73.482 78.976
Total demais obrigações tributárias 990.483 670.905
Total 1.873.350 1.173.186
13. Dividendos a pagar. Em 31/12/18 a Cia. constituiu provisão para pagamento dos divi-
dendos mínimos obrigatórios no montante de R$ 1.774.836 (R$ 1.143.009 em 31/12/17), 
para mais detalhes veja nota explicativa nº 14.5. 14. Patrimônio líquido corrente. Ca-
pital social. O capital social subscrito e integralizado da Cia. no final do exercício é de  
R$ 2.130.336, representado por 2.023.819 ações ordinárias e 106.517 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, pertencentes aos seguintes
acionistas: Quantidade de ações Valor das 

ações
Participação no 

Capital SocialON PN
RODERJ 923.074 - 923.074 43,33%
SOCICAM 639.101 106.517 745.618 35,00%
ASCOTRAN 461.644 - 461.644 21,67%
Total 2.023.819 106.517 2.130.336 100,00%
Em 16/04/18 houve o aumento de capital social no montante de R$ 130.336 prove-
niente do adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, para mais detalhes 
veja nota 14.2. 14.2. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Em 
conformidade com a aprovação em AGE realizada em 16/11/15, os saldos dos adian-
tamentos recebidos dos acionistas foram registrados no patrimônio líquido por serem 
considerados como irrevogáveis e irretratáveis e foi fixado o número de ações no ato 
do AFAC. Esse montante foi incorporado ao capital em 2018 mediante a ata de AGE 
realizada em 16/04/18. 14.3. Reservas de capital. a. Ágio na subscrição de ações pre-
ferenciais. Ágio na subscrição de ações PN, pelo acionista SOCICAM Administração, 
Projetos e Representações Ltda. (SAP), representado por bens oriundos do acervo 
patrimonial, da SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda., no valor 
de R$ 14.907.755, conforme laudo de avaliação datado de 10/11/15. b. Contribuição 
de ativo imobilizado pelos acionistas. Em 16/11/15, foi aprovado em AGE um aumen-
to de capital mediante a transferência de ativos imobilizados (benfeitorias e outros 
ativos) por um acionista. A contribuição foi inicialmente registrada no exercício findo 
em 31/12/15 pelo valor contábil dos ativos imobilizados contribuídos nas demonstra-
ções financeiras do acionista. A Cia. avaliou essa política contábil para contribuições 
de ativos imobilizados por acionistas, e concluiu que, na essência, trata-se de uma 
contribuição de capital no valor justo das ações emitidas, respectivamente, dos ativos 
imobilizados contribuídos e decidiu reconhecer, em 2016, tais transações pelo valor 
justo das ações emitidas, respectivamente, dos ativos imobilizados contribuídos. 
14.4. Reserva de lucros. a. Reserva legal. Constituída mediante apropriação de 5% 
do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social em conformidade 
com o art. 193 da Lei 6.404/76. Em 31/12/18 e 2017, a Cia. deixou de constituir a 
reserva legal em atendimento ao §1º do art. 193 da Lei 6.404/76. 
14.5. Destinação do resultado do exercício 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido do exercício 3.549.673 2.286.019
Destinação do lucro líquido do exercício apurado:
Dividendos mínimos propostos, (50%) – (i) (1.774.836) (1.143.009)
Dividendos adicionais propostos (50%) – (i) (1.774.837) (1.143.010)
Total (3.549.673) (2.286.019)

(i) Considerando que o estatuto social da Cia. é omisso, os dividendos acima pro-
postos são o mínimo determinado na Lei 6.404/76. De acordo com o Art. 32 do
estatuto da Cia., o valor remanescente dos lucros líquidos anuais ou semestrais 
que vierem a ser apurados será distribuído aos acionistas na proporção de sua
participação no capital social (ações preferenciais e ordinárias) e conforme critérios 
estabelecidos na cláusula 9ª - Remuneração das ações do capital social (dividen-
dos) do acordo de acionistas. Em 31/12/18 foi constituída provisão para pagamento 
de dividendos no montante de R$ 1.774.836, correspondente a 50% dos dividendos 
mínimos obrigatórios. O valor remanescente de R$ 1.774.837, foi reconhecido na 
reserva de lucros como “dividendos adicionais”, até a aprovação da sua destinação 
pela assembleia geral dos acionistas a ser realizada em 04/2019.
Acionistas 31/12/18 31/12/17
SOCICAM - Administração, Projetos e 
 Representações Ltda. 1.519.260 978.416
RODERJ - Assoc. Estadual das Empresas de 
 Transportes Rodoviários 1.353.505 871.668
ASCOTRAN - Assoc. dos Conc. do Terminal 
 Rodoviário Novo Rio 676.908 435.935

3.549.673 2.286.019
A distribuição dos dividendos de 2017 no montante de R$ 2.286.019 foi aprovada 
em 16/04/18, conforme ata de AGO, sendo pago, de forma antecipada, na data 
de 18/01/18 o montante de R$ 1.500.000. 
15. Receita operacional líquida 31/12/18 31/12/17
Receita bruta 56.033.437 52.662.453
Serviços prestados 44.790.564 41.857.672
Comerciais / locações 11.213.392 10.721.281
Cartões e recargas 20.281 27.968
Outras receitas 9.200 55.532
Deduções da receita bruta (6.299.770) (5.912.177)
PIS (715.632) (657.737)
COFINS (3.302.647) (3.037.457)
ISS (2.187.413) (2.042.261)
Descontos incondicionais (94.078) (174.722)

49.733.667 46.750.276
16. Custos dos serviços prestados 31/12/18 31/12/17
Gastos com pessoal (10.913.291) (10.717.452)
Serviços públicos (5.194.684) (5.651.809)
Serviços com pessoa jurídica (5.879.659) (4.838.178)
Depreciação e amortização (4.301.340) (4.371.053)
Outorgas pagas (8.923.388) (9.228.113)
Outros custos (516.898) (668.802)

(35.729.260) (35.475.407)
17. Despesas com pessoal 31/12/18 31/12/17
Salários (1.622.051) (1.583.156)
Horas extras (17.851) (14.821)
Assistência médica (44.551) (44.448)
Seguro de vida (44.970) (50.511)
Aviso prévio e indenizações (159.111) (67.548)
Pró-labore (611.877) (592.372)
INSS (660.178) (587.540)
FGTS (265.261) (219.876)
Auxílio-alimentação (246.925) (240.689)
Auxílio-transporte (126.122) (64.007)
Provisão de 13° salário (170.823) (110.796)
Provisão de férias (237.032) (174.009)
Outras despesas (387.675) (320.448)

(4.594.427) (4.070.221)
18. Despesas administrativas 31/12/18 31/12/17
Tarifas públicas (7.880) (7.276)
Comunicação (149.393) (147.627)
Deslocamentos (62.451) (62.482)
Materiais (821.479) (591.450)
Serviços prestados (1.396.056) (1.109.275)
Comercias (218.426) (7.800)
Seguros (45.012) (41.959)
Aluguel (65.052) (50.770)
IPTU (196.454) (189.497)
Outras despesas (162.294) (50.454)

(3.124.497) (2.258.590)
19. Resultado financeiro líquido 31/12/18 31/12/17
Receitas financeira 636.643 782.634
Rendimento sobre aplicação financeira 539.531 574.129
Juros recebidos 80.054 126.110
Variações monetárias ativas - 65.560
Outros receitas financeiras 17.058 16.835
Despesas financeiras (217.576) (124.970)
Juros e multas (9.571) (14.515)
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (31.367) (19.252)
Tarifas bancárias (151.115) (83.406)
Desconto concedidos (18.718) (2.363)
Outras despesas financeiras (6.805) (5.434)

419.067 657.664
20. IR e contribuição social corrente. Nos exercícios de 2018 e 2017, a Cia. optou 
pelo regime de tributação do IR e da contribuição social com base no lucro real. A 
reconciliação entre as despesas de IR - pessoa jurídica (IRPJ) e de contribuição 
social sobre o lucro líquido (CSLL) pelas alíquotas nominal e efetiva está assim 
demonstrada:

31/12/18 31/12/17
Lucro antes do IR e contribuição social 6.466.442 5.085.924
Alíquota nominal (34%) - IRPJ e CSLL (2.198.590) (1.729.214)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Diferenças tributárias permanentes: Adições 2.883.567 3.226.901

Exclusões (700.688) (7.222)
Lucro contábil ajustado 8.649.321 8.305.603
Total do IR e contribuição social corrente (2.916.769) (2.799.905)
Alíquota efetiva (%) - IRPJ e CSLL 45,1% 55,1%
21. Instrumentos
 financeiros

Classificação 
original de 

acordo com o 
CPC 38/IAS 39

Classificação 
atual de 

acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Valor Contábil

31/12/18 31/12/17
Ativos financeiros 14.906.558 12.199.766

Caixa e equivalentes
 de caixa (nível 1)

Valor justo  
por meio de  

resultado

Valor justo  
por meio de  

resultado 10.047.980 8.694.026

Contas a receber
Empréstimos  
e recebíveis

Custo  
amortizado 3.927.228 2.619.825

Outras contas 
 receber com partes 
 relacionadas

Empréstimos  
e recebíveis

Custo  
amortizado 931.350 885.915

4.858.578 3.505.740
Passivos 
 financeiros 2.250.674 2.369.017

Fornecedores
Custo  

amortizado
Custo  

amortizado 1.321.365 1.481.322

Repasses a pagar
Custo  

amortizado
Custo  

amortizado 929.309 887.695
Mensuração do valor justo - Níveis de Hierarquia. As mensurações do valor justo são 
classificadas em diferentes níveis em uma hierarquia, conforme descrito a seguir, com 
base no grau em que as informações para as mensurações do valor justo são obser-
váveis: • Nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos idênticos; • Nível 2 – inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, 
que observáveis para o ativo ou passivo, direta (preço) ou indiretamente (derivado de 
preços); • Nível 3 – inputs, para ativo ou passivo, que não baseado em dados observá-
veis de mercado (inputs não observáveis). Os valores justos de caixa e equivalentes de 
caixa não diferem significativamente de seus valores contábeis. Gestão de risco finan-
ceiro. As atividades da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Cia. se concentra 
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Cia.A gestão de risco é realizada pela área 
Financeira da Cia., segundo as políticas aprovadas pela Diretoria. A área Financeira da 
Cia. identifica, avalia e protege a Cia. contra eventuais riscos financeiros em coopera-
ção com as unidades operacionais da Cia. a. Risco de mercado. Risco cambial. A Cia. 
não está exposta ao risco cambial decorrente de exposições a moedas estrangeiras, 
como, por exemplo, o Dólar norte-americano (USD). Risco de taxa de juros. Conside-
rando que a Cia. não tem ativos significativos em que incidam juros, o resultado e os 
fluxos de caixa operacionais são, substancialmente, independentes das mudanças 
nas taxas de juros do mercado. A Cia. não incorre em risco com taxas de juros visto 
que seus financiamentos são contratados com taxas prefixadas. Risco de crédito. É o 
risco da Cia. incorrer em perdas financeiras caso um cliente falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais. Esse risco é, principalmente, proveniente das contas a receber 
de locação. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do 
crédito. Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela área Financeira 
que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Cia. para assegurar 
que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. O excesso de 
caixa, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é gerido pela 
área Financeira, que investe o excesso de caixa em contas-correntes com incidência 
de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com 
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente confor-
me determinado pelas previsões acima mencionadas. 22. Provisão para contingências. 
Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados 
em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não 
são provisionados e nem divulgados. A Cia. é parte envolvida em diversos processos 
judiciais envolvendo questões cíveis e trabalhistas decorrente do curso normal de suas 
operações, cujas estimativas para determinar os valores das obrigações e a proba-
bilidade de saída de recursos são realizadas pela Cia., com base em pareceres de 
seus assessores jurídicos. As principais informações desses processos, no exercício 
findo em 31/12/18 e 2017, estão assim representadas: a) Contingências classifica-
das como perda provável. Os valores correspondentes as contingencias classificadas 
como perda provável em 31/12/18 e 2017 estão registradas no passivo não circulante.
Saldo em 31/12/16 -
Adições 155.301
Saldo em 31/12/17 155.301
Adições 132.088
Baixas (38.047)
Saldo em 31/12/18 249.342
b) Contingências classificadas como perda possível 31/12/18 31/12/17
Processos Trabalhistas 621.592 414.101
Processos Cíveis 2.217.188 774.775

2.838.780 1.188.876
Processos trabalhistas. Em 31/12/18, a Cia. era parte em ações de natureza traba-
lhista. Com base na avaliação de risco feita pelos seus assessores jurídicos, a Cia. 
registrou provisões no montante de R$ 132.088 relativas aos processos classifi-
cados como perda provável para fazer frente a eventuais resultados adversos nos 
processos em que é parte. Adicionalmente, a Concessionária possui processos 
classificados como perda possível no montante de R$ 621.592 (R$ 414.101 em 
31/12/17) cujos pleitos são ações, em sua maioria, movidas por ex-funcionários e 
os principais pedidos referem-se à jornada de trabalho e a danos materiais e mo-
rais. Processos Cíveis. Em 31/12/18, a Cia. era parte em ações de natureza cível, 
envolvendo o valor total em discussão de R$ 2.217.188 (R$ 774.775 em 31/12/17). 
Na avaliação da Administração e dos seus assessores jurídicos não há expectati-
va de perda provável, não sendo reconhecida nenhuma provisão. Os pleitos são 
ações, em sua maioria, movidas por usuários e os principais pedidos referem-se a 
danos morais e materiais. 23. Seguros. Em 31/12/18, a Cia. mantém cobertura de 
seguros compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas, que são julgadas 
suficientes pela Administração para salvaguardar ativos próprios, benfeitorias em 
propriedades de terceiros e negócios de eventuais sinistros, cujo total da cobertura 
de seguros é de R$ 34.987.250 (R$ 34.987.250 em 31/12/17) tendo como limite 
máximo de indenização de R$ 29.862.250 (R$ 29.862.250 em 31/12/17). 

Aos Acionistas e Diretores da Concessionária Novo Rio S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações 
financeiras da Concessionária Novo Rio S.A. (Cia.), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas 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 Concessionária Novo Rio S.A. em 
31/12/18, 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 brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas 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. 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 demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando e divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
-nos com 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, 02/04/2019.

KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Luis Claudio de O. Guerreiro - Contador CRC RJ093679/O-1.

Petrobras guarda R$ 1,3 bilhão referentes a ‘litígios arbitrais’
Estatal se diz 
‘vítima dos fatos 
apurados pela 
Operação Lava 
Jato’

Petrobras informou em 
fato relevante ao mercado 
nesta quinta-feira que irá 
provisionar R$ 1,3 bilhão 
em decorrência do estágio 
atual dos litígios envolven-
do a empresa Sete Brasil, 
há três anos em recupera-
ção judicial e envolvida nas 
investigações da Operação 
Lava Jato. “O efeito de-

corrente deste provisiona-
mento será reconhecido no 
resultado consolidado da 
Petrobras do 1º trimestre de 
2019”, disse a estatal. 

Lembrando que a Sete 
Brasil tem como sócios 
a Petrobras (com 5% das 
ações), e o FIP Sondas, 
com 95%. O fundo tem 
como cotistas a Petro-
bras, Petros, Funcef, Pre-
vi, Valia, Santander, Fun-
do Strong, BTG Pactual, 
Lakeshore, Luce Venture, 
EIG e FI-FGTS.

A Sete Brasil foi criada 
especialmente para fazer a  
gestão de todo o processo 
relativo às sondas, desde a 
contratação dos estaleiros, 
passando pela fiscalização e 
acompanhamento das obras 

e reporte à Petrobras e a 
seus acionistas do processo 
como um todo.

Segundo o comunicado 
da Petrobras, as informa-
ções referentes a contingên-
cia estão apresentadas nas 
demonstrações financeiras 
do 4º trimestre de 2018, por 
meio de uma nota explica-
tiva. No relatório financeiro 
do período, a Petrobras re-
gistrou uma estimativa de 
perda possível de R$ 8,068 
bilhões com arbitragens no 
país e a ação judicial nos 
Estados Unidos envolvendo 
a Sete Brasil. Mas o valor 
não havia sido provisiona-
do.

Em um dos trechos do 
comunicado a estatal acres-
centa: “A companhia, que é 

vítima dos fatos apurados 
pela Operação Lava Jato, 
permanece em defesa de 
seus interesses nos proces-
sos relacionados ao caso, 
pois defende não ser cabível 
qualquer pleito indenizató-
rio”, destacou a Petrobras 
no comunicado acrescen-
tando que os processos são 
confidenciais.

Sete Brasil

Criada no fim de 2010 
para gerenciar as sondas do 
pré-sal, a Sete Brasil teve 
crescimento meteórico. Em 
pouco tempo tornou-se a 
maior do mundo no merca-
do de  sondas de águas ultra 
profundas por número de 
sondas. Em 2011 e 2012, a 

empresa ganhou duas lici-
tações da Petrobras para a 
construção de 28 sondas de 
última geração.

Em fevereiro de 2013 foi 
anunciado um aporte finan-
ceiro de até R$ 2,5 bilhões 
na empresa, feito pelo Fun-
do de Investimento do Fun-
do de Garantia por Tempo 
de Serviço (FI-FGTS), por 
meio da aquisição de de-
bêntures da empresa e de 
cotas do FIP Sondas, um de 
seus controladores.

Em 2016, o controlador 
da Sete Brasil reconheceu 
um prejuízo de R$ 5,6 bi-
lhões no investimento feito 
na companhia, representan-
do uma desvalorização de 
65% no fundo em 15 meses, 
segundo dados registrados 

na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 

Processo nos EUA

Uma ação do grupo EIG, 
outro sócio da Sete Brasil, 
corre na justiça contra a 
petroleira brasileira. O 
grupo alega que a estatal o 
induziu a investir na Sete 
Brasil. O fundo americano 
argumenta que os recursos 
aplicados na Sete (R$ 766 
milhões) serviram para 
sustentar e expandir o es-
quema de corrupção des-
baratado pela Operação 
Lava Jato, informa a Reu-
ters. O fundo sustenta que 
aplicou os recursos por 
acreditar na rentabilidade 
do projeto. 




