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Receita impede 
fiscalização de 
R$ 5,75 tri por ano

informações sobre a gestão pública 
tributária, no tocante ao estoque de 
créditos tributários e de dívida ati-
va, às receitas arrecadadas, às re-
núncias de receitas e às demandas 
judiciais de natureza tributária.

Essa falta de transparência co-
lide com a alegada crise fiscal da 
União, principal argumento para o 
Ministério da Economia defender 
um corte de R$ 1,2 trilhão nas apo-
sentadorias.

O TCU cita que, “ao contrário do 
que ocorre no país, mesmo diante 

da existência de sigilo fiscal e do 
direito da privacidade e da intimi-
dade dos contribuintes, as admi-
nistrações tributárias dos países-
membros da OCDE comparáveis 
ao Brasil são completamente audi-
táveis”.

O Tribunal salienta que o Mi-
nistério manifestou o propósito de 
adotar providências que viabilizem 
as auditorias, porém não chegou 
a um acordo sobre a extensão e a 
forma como os dados serão dispo-
nibilizados.

Sonegação de dados 
sobre situação das 
contas equivale  
a 87% do PIB

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) determinou que o Ministé-
rio da Economia apresente, em 180 
dias, plano de ação que possibilite 
fiscalização do sistema tributário 
nacional, sem prejuízo do sigilo 

fiscal. A Receita Federal sonega in-
formações sobre arrecadação tribu-
tária, renúncias fiscais e demandas 
judiciais, entre outros, que somam 
R$ 5,75 trilhões.

De acordo com o relatório Aná-
lise da Arrecadação das Receitas 
Federais, de dezembro de 2017, a 
arrecadação federal totalizou R$ 
1,34 trilhão naquele ano, com re-
núncia de receitas da ordem apro-
ximada de R$ 284,84 bilhões, que, 
no entanto, não estão registrados 
nas demonstrações contábeis do 
Ministério.

Existem R$ 471,09 bilhões lan-
çados como crédito tributário no 
Balanço Patrimonial do minis-
tério, sendo que um valor quase 
três vezes maior, R$ 1,32 trilhão 
de créditos tributários suspensos, 
estão registrados em contas de 
controle, por não preencherem 
os requisitos de reconhecimento 
como ativo.

O relator, ministro Raimundo 
Carreiro, registra que, em decor-
rência da negativa da Receita em 
prestar informações ao TCU, a so-
ciedade é privada de ter acesso a 

Fachin suspende venda de 
subsidiárias da Petrobras

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin 
derrubou a decisão que autorizou a 
venda da Transportadora Associada 
de Gás (TAG), empresa subsidiária 
da Petrobras. O despacho derruba a 
liminar concedida em janeiro pelo 
presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ministro João Otávio 
de Noronha.

Segundo Fachin, até o julga-
mento final do caso, deve prevale-
cer a decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski (STF), que entendeu 
que o controle acionário de empre-
sas públicas de economia mista só 
pode ser feito com autorização do 
Legislativo.

Dessa forma, ficam impedidas 
as vendas de subsidiárias da Petro-
bras. A estatal anunciara em abril 
que planejava privatizar oito de 
suas 13 refinarias.

A decisão de Fachin foi assinada 
na sexta-feira, em resposta a uma 
reclamação ajuizada pelos sindi-
catos dos petroleiros de São Paulo, 
Bahia, Paraná e Santa Catarina. An-
tes de chegar aos tribunais superio-
res, a venda da subsidiária também 
havia sido impedida pelo Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região.

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) alegou que a regularidade 
do processo de venda foi reconhe-
cida pelo Tribunal de Contas de 
União (TCU) e observou as melho-
res práticas do mercado. Segundo a 
estatal, o processo de venda equi-
vale a um terço do programa in-
terno de desinvestimentos, que foi 
calculado em R$ 21 bilhões.

Com base na liminar do STJ, a Pe-
trobras fechou acordo, no mês passa-
do, para vender 90% da TAG para a 
francesa Engie, por US$ 8,6 bilhões.

A Polícia Civil do Rio incinerou nesta segunda-feira 33 toneladas de 
drogas apreendidas pelas forças de segurança no período de dois 
anos, entre 2017 e 2018. Quatro caminhões deixaram a Cidade da 

Polícia e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) com destino à 
Siderúrgica Ternium, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, onde o ma-
terial foi queimado. O Exército deu apoio logístico no transporte da carga. 
Entre as drogas incineradas estavam maconha, cocaína, haxixe, crack e 
cheirinho da loló.

Fracasso das manifestações coloca 
reforma da Previdência em xeque

O baixo comparecimento de 
apoiadores do Governo Bol-
sonaro às manifestações neste 
domingo expuseram de forma 
clara a perda de base do presi-
dente, menos de seis meses após 
chegar ao poder. A deteriora-
ção do apoio é puxada pelo 
agravamento da crise econômi-
ca e pela proposta de cortes na 
Previdência.

O ato com mais público ocor-
reu em São Paulo e ocupou, 
segundo diversos meios de co-
municação, sete quarteirões da 
Avenida Paulista, sendo apenas 
dois deles mais concorridos. Isso 
representa algo como 15 mil 
manifestantes. Somando todo o 
público da via, a manifestação 
somou menos de 20 mil pessoas.

No Rio de Janeiro, o públi-
co em Copacabana foi ainda 
menor. Em algumas cidades, 
porém, o ato foi constrangedor. 
Belo Horizonte mal conseguiu 
reunir 2 mil pessoas. Há 15 
dias, 250 mil tomaram as ruas 
em defesa da educação e contra 
a reforma da Previdência.

Somados os atos em todo 
o Brasil neste domingo, o nú-
mero de manifestantes pouco 
ultrapassa os 50 mil. Um con-

Ato deste domingo em Macapá, capital do Amapá

traste com os cerca de 1 milhão 
que engrossaram os protestos 
de 15 de maio. O presidente Jair 
Bolsonaro, que evitou hipotecar 
apoio aos atos deste domingo te-
meroso do fracasso, limitou-se 
a dizer que “uma imagem vale 
mais que mil palavras”. 

À falta de apoio popular se 
somaram críticas ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, aos 
integrantes do centrão e ao Su-
premo, o que pouco atrapalha 
as pautas do governo. Apesar de 

não gostarem da malhação de 
judas, Maia e seus pares dificil-
mente mudarão de tom, já que 
operam em conexão direta com 
o ministro Paulo Guedes e seto-
res do empresariado financeiro 
e industrial paulista.

Porém, o déficit no apoio à re-
forma da Previdência coloca mais 
um obstáculo à aprovação dos 
cortes. Sem suporte do lado do 
governo, as críticas às medidas 
contra os aposentados ganham o 
debate nas bases eleitorais.

Popularidade de Bolsonaro no mercado cai de 86% para 14%
Antes mesmo de completar 

seis meses de governo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro já não 
ilude mais o mercado finan-
ceiro. De acordo com sonda-
gem da XP Investimentos feita 
entre os dias 22 e 24 deste mês 
– anterior, portanto, às mani-
festações do último domingo –, 
que ouviu 79 investidores ins-
titucionais, entre gestores de 
recursos, economistas e consul-
tores de grupos nacionais e es-
trangeiros, a percepção ótima 
ou boa do governo despencou 
de 86% em janeiro para atuais 
14%. O nível de ruim ou péssi-

mo saltou de 1% para 43% no 
mesmo intervalo. Já as avalia-
ções regulares foram de 13% a 
43%, tendo alcançado o pico de 
48% no mês passado.

A pesquisa, divulgada pelo 
site Infomoney, mostra que a 
deterioração da imagem do 
governo junto ao mercado foi 
muito mais rápida e intensa do 
que a observada nas pesquisas 
de avaliação junto à população 
em geral, embora estas tenham 
mostrado, pela primeira vez, 
um empate técnico entre apro-
vação e reprovação da gestão, 

com as impressões negativas 
numericamente à frente.

A sondagem com os investi-
dores mostra, ainda, uma con-
vergência entre o otimismo e 
o pessimismo com relação ao 
futuro do Governo Bolsonaro. 
Atualmente, 27% dos entre-
vistados esperam uma gestão 
ótima ou boa, contra 23% que 
apostam em uma administração 
ruim ou péssima. Em janeiro, o 
levantamento mostrava 83% 
de projeções positivas e apenas 
4% negativas. O grupo dos que 
apostam em um governo media-
no cresceu de 14% para 51%.
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O país tem uma grande oportunidade 
de colocar novos rumos nas contrata-
ções públicas ao reduzir as possibili-
dades de desperdícios de dinheiro com 
a construção de empreendimentos mal 
dimensionados, ou concluídos em 
prazos além dos previstos, por preços 
muito acima dos contratados. Podemos 
incluir nesta lista de mazelas, que têm 
afetado nosso país, as inúmeras obras 
inacabadas e os desvios bilionários de 
recursos públicos.

O Plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou, no dia 12 de março, 
a urgência para a apreciação do Pro-
jeto de Lei 1.292/1995 (Nova Lei de 
Licitações), oferecendo uma nova 
proposta para a população. A renova-
ção do Congresso é um importante 
alento nesse momento que entidades 
do setor apresentam sugestões sig-
nificativas de alterações, visando o 
equilíbrio dos certames licitatórios e 
das regras contratuais, para a garan-
tia do uso correto dos recursos públi-
cos e a entrega de empreendimentos 
de acordo com as reais necessidades 
da população.

Um dos principais pilares que preci-
sa ser entendido e considerado no novo 
Projeto de Lei é a imprescindibilidade 
do planejamento, dos estudos e pro-
jetos, do gerenciamento, supervisão, 
fiscalização e controle de qualidade e 
tecnológico de obras. São produtos de 
atividades técnicas, de natureza pre-
dominantemente intelectual, de con-
cepção e execução futuras, que não 
podem ser avaliados, comparados e 
contratados apenas com base no preço. 
Por isso, a necessidade de alteração 
da nova Lei, para que licitações com 
objeto desta natureza sejam realizadas 
com critério de julgamento predomi-
nantemente técnico, é fundamental.

Destaca-se que o projeto execu-
tivo é o único documento eficaz para 
a definição completa do empreendi-
mento, dos requisitos de desempenho 

que deverão ser atendidos, para o con-
trole da qualidade do produto que será 
produzido, do prazo de execução, bem 
como dos custos envolvidos na im-
plantação, operação e manutenção do 
bem em questão.

Um bom projeto funciona como 
uma verdadeira vacina contra a cor-
rupção. É o melhor e mais completo 
seguro que um empreendimento pode 
ter. Além de viabilizar a sua implan-
tação conforme planejado, apresenta 
as condições para que seja possibil-
itada a adequada utilização ao longo 
de toda a vida útil do empreendimen-
to. E o mais importante é que seu 
custo representa uma pequena fração 
do total da obra.

Já está comprovado que as contrata-
ções de obras com projetos incom-
pletos, não detalhados, têm gerado 
grandes prejuízos para a nossa socie-
dade, e isto também necessita ser con-
siderado no projeto de lei.

Outro ponto que precisa ser revisto 
pelos congressistas, pois desconsidera 
o planejamento e o projeto, é a libera-
ção de forma generalizada da contrata-
ção de obras no regime de Contratação 
Integrada, realizada com base apenas 
em um anteprojeto, que é um docu-
mento técnico extremamente carente 
de informações indispensáveis para 
a adequada especificação de um em-
preendimento e, consequentemente, 
para definição dos requisitos a serem 
atendidos e para a avaliação dos custos 
envolvidos.

Vale lembrar que a Contratação 

Integrada foi introduzida no país em 
2011, por meio do Regime Diferen-
ciado de Contratação (RDC), como 
uma solução para compensar o atraso 
decorrente da falta de planejamento 
para a implantação das obras para 
a realização da Copa do Mundo de 
Futebol. É de conhecimento de todos 
os posteriores aditivos de prazo e de 
preços e as dezenas de problemas en-
volvendo esses empreendimentos. Al-
guns deles, inclusive, não foram ent-
regues até hoje.

Uma questão de suma importância, 
e que ainda precisa ser considerada na 
Nova Lei de Licitações, é a revisão 
da Lei das Estatais, que apresenta 
problemas muito mais graves do que 
aqueles identificados no Projeto de Lei 
1.292/1995 e, ao não serem revogadas 
as disposições em contrário à nova lei, 
corremos o risco de contar com dois 
diplomas legais tratando do mesmo 
tema, e com proposições e conceitos 
divergentes.

Enfim, estes e outros pontos do PL 
1.292/1995 precisam ser ajustados, e 
o momento de renovação na política 
tem estimulado mudanças verdadei-
ras na condução das questões públi-
cas. Os novos congressistas têm a 
oportunidade de analisar e revisar a 
proposta para a Nova Lei de Licita-
ção, com o compromisso de sanar as 
verdadeiras origens dos problemas 
que têm afetado milhares de obras 
públicas no país.

É o momento de colocar as licita-
ções e contratações no caminho certo, 
apontando as condições necessárias 
para a obtenção de empreendimentos 
de qualidade, no prazo requerido e por 
preços justos. Será um avanço históri-
co para a população brasileira.

q  Carlos Mingione
Engenheiro, é presidente do Sindicato 

Nacional das Empresas de Arquitetura e 
Engenharia Consultiva (Sinaenco).

Então Paulo Guedes vai se mudar 
definitivamente para os Estados Uni-
dos se sua reforma da Previdência não 
passar no Congresso. Será uma tre-
menda frustração pessoal. Lá fora ele 
não terá um brinquedo de 207 milhões 
de habitantes para seu experimento 
neoliberal radical. A vida lhe parecerá 
monótona. Continuará ganhando mui-
to dinheiro como sempre, mas não terá 
o trilhão de reais com que queria brin-
dar a si mesmo e a seus amigos ban-
queiros no processo de liquidação da 
Previdência pública pela previdência 
de capitalização.

Com Guedes fora, o que acontecerá 
com o Brasil? O Brasil real, o Brasil 
das pessoas comuns, o Brasil dos em-
presários produtivos e dos políticos ho-
nestos não sentirá qualquer mudança. 
Os ocupados no mercado de trabalho 
continuarão ocupados, os desocupa-
dos também, as empresas continuarão 
funcionando – embora, claro, no ritmo 
lento que lhes foi imposto pela ausên-
cia de uma política econômica do go-
verno no período Guedes. Mas a bolsa 
vai oscilar e cair. Como qualquer cas-
sino, seguirá os palpites do momento, 
sem relação com a realidade.

A sociedade sentirá o alívio imedia-
to da retirada de suas costas do peso 
mais violento do neoliberalismo ultra-
ideológico. Calma, porém. O que fará 
Bolsonaro, caso ele próprio venha a 

sobreviver à derrota da reforma? Con-
fessadamente ignorante em economia, 
ele transferiu a Guedes a responsabi-
lidade absoluta de concepção e gestão 
econômica, com superpoderes ministe-
riais. Ambos vieram para destruir, não 
para construir. O que fará sem o seu 
destruidor-mor diante de expectativas 
da sociedade de mudanças na política 
econômica pós-Guedes?

O ministro que ameaça sair teve 
uma clara noção de ocupação do poder, 
embora não tenha sabido exatamente o 
que fazer com ele. Colocou em pos-
tos-chave do governo uma panelinha 
de economistas medíocres, a maioria 
oriunda de Chicago, com absoluta afi-
nidade com sua ideologia ultraliberal. 
Se ele sair de cena, algum deles pode 
ocupar o posto. Porém, não terá a fide-
lidade absoluta de Bolsonaro. Terá que 
inventar algum objetivo destrutivo tão 
bom quanto a Previdência, correndo o 
risco de confrontar a sociedade, como 
tem sido no caso dela.

Bolsonaro pode escolher um subs-
tituto de Guedes menos radical e 
mais comprometido com o desen-
volvimento? Duvido. O presidente 
dá todos os sinais de que não sabe 
absolutamente nada sobre neolibera-
lismo, mas é movido por um instinto 
provocador que não suportaria uma 
política econômica de compromisso. 
Seria como negar a si mesmo com 
sua profissão de fé liberal intuiti-
va, primitiva e cega. Há também a 
hipótese de que todos os apontados 
por Guedes o acompanhem na saída. 
Desse caos, em último caso, pode 
sair um novo governo.

Para Guedes, pessoalmente, a fuga 
para os Estados Unidos, sua segun-
da pátria, ou primeira, pode resultar 
proveitosa de um certo ponto de vis-
ta. Ele ficará longe do braço longo do 
Ministério Público que pode concluir 
a qualquer hora o inquérito sobre a 
fraude que patrocinou contra fun-
dos de pensão de estatais no Brasil. 
Como homem público não deixará 
saudades. À margem da tentativa de 
destruição da Previdência, não to-
mou uma única iniciativa econômica 
construtiva, sobretudo no campo da 
recuperação da economia e do em-
prego.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.
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Um bom projeto 
executivo funciona 
como uma vacina 
contra a corrupção

Ministro se afasta de 
problemas, inclusive 
inquérito do MP sobre 
fundos de pensão

Hipóteses em torno da saída de 
Guedes por causa da Previdência

O caso Marielle Franco  
e as investigações  
nas empresas

Novos rumos nas contratações públicas

Inúmeras matérias descreveram com detalhes o assassinato 
da vereadora Marielle Franco, ocorrido em março de 2018, por 
meio de alguns elementos da investigação, que apontaram os 
prováveis executores do homicídio.

Embora o caso corra em segredo de justiça, as informações 
divulgadas apontam que a polícia chegou aos suspeitos por meio 
de denúncias recebidas de informantes, análise das câmeras de 
segurança, radares inteligentes, que mostraram o passo a passo 
do veículo utilizado no crime e, principalmente, dados digitais 
coletados nos celulares utilizados por um dos suspeitos.

Os caminhos percorridos na investigação, assim como em 
outros crimes recentes de grande repercussão na mídia, muitas 
vezes são semelhantes aos realizados em investigações nas em-
presas corporativas.

No caso da Marielle, conforme foi divulgado na mídia, as in-
formações coletadas direcionaram a investigação para os dois 
suspeitos. Assim como nas averiguações realizadas pelo poder 
público, relatos de informantes são um importante veículo nas 
investigações nas empresas. Inclusive é o que mostra um dado 
divulgado em 2018 na última edição do estudo Report to the Na-
tions da ACFE (Association of Certified Fraud Examinersde), 
apontando que 40% das fraudes corporativas são identificadas 
por meio de denúncias.

Em diversos casos conduzidos de investigação corporativa, já 
recebi relatos que contribuíram para o sucesso da investigação. 
A exemplo, cito uma situação recente de um colaborador que de-
nunciou, de forma anônima, dois gestores que contrataram uma 
empresa de tecnologia pelo período de dois anos no valor de R$ 
4 milhões.

As informações apontavam que os gestores eram os verda-
deiros donos da empresa, embora não estivessem no contrato 
social. Além disso, o informante apresentou dados concretos 
como datas, locais do real funcionamento da empresa e outras 
informações fundamentais para a comprovação dos relatos.

As análises das câmeras de segurança são muitas vezes outra 
peças-chave no entendimento da movimentação dos colabora-
dores e de outras pessoas de interesse dentro da companhia. Da 
mesma forma, na investigação do caso Marielle, foram imagens 
de câmeras que permitiram que a polícia rastreasse o trajeto do 
veículo usado no crime.

É comum utilizar análise de imagens para identificar aces-
sos indevidos, veículos utilizados em desvios e até mesmo uso 
e tráfico de entorpecentes dentro das empresas. Graças ao uso 
de análises das imagens de câmeras, somadas às informações 
de controle de acessos, foi identificado um grande esquema de 
fraude no sistema de ponto e horas extras da empresa.

Trazendo este episódio para o caso Marielle, as verificações 
realizadas nos celulares utilizados por um dos prováveis assassi-
nos, acrescida aos dados armazenadas na nuvem, foram cruciais 
para o avanço das investigações porque trouxeram registros de 
diversas pesquisas realizadas na internet sobre a rotina e ende-
reços da vítima. Em outras investigações, também amplamente 
divulgadas, como na operação Lava Jato, diversas informações 
foram coletadas nos celulares utilizados pelos envolvidos nos 
esquemas.

O aumento da utilização dos smartphones no cotidiano das 
pessoas e a criação de novos aplicativos e recursos, que permi-
tem maior armazenamento de dados e informações nos disposi-
tivos e em nuvem, fazem com que a importância da análise de 
dados eletrônicos aumente nas investigações.

No âmbito das averiguações empresariais, quando os apa-
relhos são de propriedade da companhia, a análise dos dados 
armazenados no dispositivo e informações sincronizadas em 
servidor da empresa é amplamente utilizada e traz resultados na 
elucidação de diversos casos.

No contexto atual é difícil imaginar que um fraudador uti-
lize ferramentas corporativas para cometer irregularidades 
e deixar rastros de suas ações; no entanto, ao contrário do 
que ocorre com as informações que as pessoas enviam, elas 
não controlam as informações que recebem. Além disso, as 
ferramentas forenses, que permitem a recuperação de dados 
apagados e histórico de navegação na internet, trazem infor-
mações que os fraudadores acreditam que foram excluídas 
permanentemente.

Embora o poder da polícia atribuído ao ente público permita 
atuação mais ampla nas investigações policiais, as ferramentas 
e mecanismos de averiguação utilizados para desvendar os mais 
diversos crimes, como ocorre no caso de Marielle Franco, tam-
bém são utilizados em casos de investigações corporativas. Isso 
possibilitando às empresas a identificação de fraudes e riscos 
aos quais estão sujeitas e, consequentemente, diminui as perdas 
ligadas a desvios e ações de má-fé.

q  Daniela Aggio
Advogada, é professora de técnicas de entrevistas investigativas 

na pós-graduação de compliance e gestão de riscos da FIA/USP e 
diretora de forensic na Protiviti.
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EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 07.713.485/0001-00 - NIRE 33.3.0027717-0

Edital de Convocação de AGE. Ficam os Srs. Acionistas da Evagon 
Participações S/A convocados para a AGE a realizar-se no dia 04/06/19, 
às 10hrs, na sede social da Cia., localizada na Rua General Ivan Raposo, 
431, Barra da Tijuca/RJ, CEP 22621-040, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição da Diretoria. Carlos Azevedo de Araújo e Carlos 
Silva de Araújo – Diretores.

RESENDE ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA DA AMAZÔNIA S/A - 
CNPJ 09.392.347/0001-00 - CONCESSÃO DE LICENÇA - Resende Arma-
zéns Gerais e Logística da Amazônia S/A torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA DE DIREITO DE USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS OUT nº IN048392, com validade até 18 de fe-
vereiro de 2024, para a captação de água bruta em um poço tubular, com 
as finalidades de uso no consumo e higiene humana e outros usos (rega 
de jardins e lavagem de dependências), na Região Hidrográfica III - Médio 
Paraíba do Sul, na quantidade e sob as condições constantes deste docu-
mento, sujeito à cobrança, na forma prevista na Lei Estadual nº4.247/03, 
em consonância com o § 1º do art. 27 da Lei Estadual nº3.239/99, na RO-
DOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 298, POLO INDUSTRIAL - VILA PEDRA 
SELADA, município de RESENDE. (Processo nº: E-07/002.13918/2017).

Justiça considera Adélio Bispo inimputável
Esfaqueador de 
Bolsonaro sofre 
de trastorno 
mental mas 
continuará preso

Por ser portador de Trans-
torno Delirante Persistente. 
Segundo laudo pericial, Adé-
lio Bispo, autor do ataque a 
faca contra o presidente, Jair 
Bolsonaro durante a campa-
nha eleitoral do ano passado, 
foi considerado inimputável 
pela Justiça Federal em Juiz 
de Fora (MG), ou seja, de 
acordo com as leis penais 

não pode ser responsabiliza-
do criminalmente. A decisão 
tomada nesta segunda-feira 
foi proferida a partir de uma 
ação para comprovação de 
insanidade mental protoco-
lada pela defesa do acusado.

Bolsonaro foi esfaqueado 
enquanto fazia campanha na 
cidade mineira, no dia 6 de 
setembro do ano passado. 
Desde o atentado, Adélio 
está detido no presídio fede-
ral de Campo Grande (MS). 
Na mesma decisão, o juiz do 
caso determinou que o acu-
sado vai continuar detido 
e que a ação penal aberta a 
partir da denúncia feita pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) voltará a tramitar. 
Ao final da tramitação do 
processo, em caso de con-

denação, Adélio poderá ser 
transferido para um hospital 
psiquiátrico, mas não deverá 
ser solto.

Após a realização de lau-
dos periciais oficiais, o ma-
gistrado responsável pela 3ª 
Vara Federal no município 
concluiu que Adélio é inim-
putável, “Todos os profissio-
nais médicos psiquiatras que 
atuaram no feito, tanto os 
peritos oficiais como os as-
sistentes técnicos das partes, 
foram uníssonos em concluir 
ser o réu portador de Trans-
torno Delirante Persistente. 
Quanto à avaliação sobre a 
capacidade de entendimento 
do caráter ilícito do fato e a 
capacidade de determinação 
do acusado, suas conclusões 
oscilaram entre a inimputa-

bilidade e a semi-imputabi-
lidade”, diz nota divulgada 
pela Justiça Federal.

Conforme denúncia feita 
pelo MPF e aceita pela Jus-
tiça, o acusado colocou em 
risco o regime democrático 
ao tentar interferir no resul-
tado das eleições por meio 
do assassinato de um dos 
concorrentes na disputa pre-
sidencial. De acordo com o 
procurador autor da denún-
cia, Adélio Bispo planejou 
o ataque com antecedência 
de modo a excluir Bolsona-
ro da disputa. A defesa de 
Adélio afirma que ele agiu 
sozinho e que o ataque foi 
apenas “fruto de uma mente 
atormentada e possivelmen-
te desequilibrada” por conta 
de um problema mental.

Esquizofrenia  
ataca os jornalões

As manifestações deste domingo a favor do Governo 
Bolsonaro foram um estrondoso fracasso, e não há ima-
gem que mostre o contrário. Já era previsível, pois apenas 
um governo fraco precisa dar uma demonstração de força 
menos de seis meses após a posse. As pesquisas de opin-
ião também já sinalizavam o fiasco, pois a impopularidade 
de Bolsonaro já superou a popularidade. Entre os investi-
dores do mercado financeiro, a queda foi ainda maior.

O desabamento do governo avança na velocidade in-
versa à da economia, que vai parando. Tudo turbinado 
pela proposta de cortes nas aposentadorias e na educa-
ção. Assim, era tão fácil prever os esquálidos atos deste 
domingo quanto cravar que o VAR beneficiará o Flamen-
go ou o Corinthians.

Os jornalões, porém, criaram uma armadilha para eles 
próprios. Contrários a pontos do governo que destoam 
de suas pautas, são tietes da reforma da Previdência, 
por fatores que tran$cendem a Bolsonaro. Dessa forma, 
manifestações pró-governo deveriam ser tratadas como 
atos de apoio à reforma, a Paulo Guedes e a Sergio Moro.

Quando o previsível fracasso foi confirmado, a grande 
mídia ficou encurralada. O apoio pregado às milagrosas 
reforma não veio; ficou patente a oposição aos cortes nas 
aposentadorias. A saída foi brigar com as imagens e pa-
dronizar o discurso: a óbvia comparação com os atos de 
15 de maio foi reduzida pelos jornalões a uma conta sobre 
em quantos estados e cidades cada manifestação ocorreu.

Se o ato a favor da educação e contra a reforma da 
Previdência tinha 250 mil, e o pró-reforma, apenas 3 mil 
(caso de Belo Horizonte) – incluído o senhorzinho que 
sai para passear com o cachorro pela Praça da Liberdade 
– esta inconveniente verdade não vinha ao caso. Eles não 
assumiriam a manchete óbvia: “Fracassa manifestação a 
favor da reforma da Previdência”.

Peneira
Processo do Tribunal de Contas da União (TCU) 

aponta que no Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (Carf), terceirizados e até estagiários de entidades 
privadas prestadoras de serviços têm acesso a dados pro-
tegidos por sigilo fiscal.

Avanço de sinal
O TCU considerou irregular o aumento do pedágio co-

brado pela Via 040, concessionária que explora a BR-040 
(de Juiz de Fora a Brasília). De acordo com o Tribunal, 
“a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
não apresentou fundamentação técnica que justifique a 
primeira revisão extraordinária da tarifa. Além disso, o 
cálculo apresentado pela agência não fornece estimativa 
correta dos custos de investimentos”.

A Concessionária BR-040 S/A, mais conhecida 
como Via 040, é controlada pela Invepar. O processo é 
o 025.311/2015-8, acórdão: 1180/2019, que teve como 
relator o ministro Augusto Nardes.

Custo da austeridade
Em 2014, a dívida líquida do setor público equivalia 

a 32% do PIB, metade (53%, para ser mais preciso) do 
endividamento deixado por FHC, ensina o economista 
da Unicamp Marcio Pochmann. Em março de 2019, após 
quatro anos de política econômica de austeridade, pulou 
para 54,2%.

O povo não é bobo
A Globo é contra Bolsonaro, pois ele afeta alguns inter-

esses, como fatia da publicidade oficial. Mas é a favor dos 
cortes na Previdência, porque os intere$$e$ são maiores 
e profundos. Convocou atos como se fossem a favor da 
reforma. E ficou sem saber o que fazer com o fracasso.

Rápidas
O Seminário Nacional de Governança e Compliance 

acontecerá na Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ) no próximo dia 7, 8h30 às 12h30 *** Neste sába-
do, o Carioca Shopping realizará ação gratuita de vacina-
ção contra a gripe em parceria com a Clínica da Família 
Ana Maria Conceição dos Santos Correia *** Hamilton 
Vasconcellos, presidente da Comissão de Turismo da 
OAB/RJ, participará da primeira edição do Comunica Rio, 
dia 5, de 9h às 20h. Inscrições em encontrocomunicario.
com.br *** Neste domingo, a cantora Bruna Barros apre-
sentará seu show Sambalanço, no Bar Boa Praça, a partir 
das 17h *** A Associação Comercial de Santos (ACS) e 
Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial 
farão, entre 24 e 28 de junho, um mutirão para que em-
presas negociem suas dívidas e resolvam seus conflitos. 
Os interessados em participar do mutirão devem se cadas-
trar até o dia 3 de junho na ACS *** O Ibef-Rio realizará 
o seminário Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – 
Desafios à Implementação. Será em 6 de junho, 8h30, na 
sede da entidade (Av. Rio Branco, 156 - 4º andar - ala C).

Contas externas em abril: saldo negativo de US$ 62 milhões 
O déficit em transações 

correntes - compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
país com outras nações - so-
mou US$ 62 milhões, segun-
do dados divulgados nesta 
segunda-feira pelo Banco 
Central (BC). 

O resultado teve diferença 
de US$ 1 milhão em relação 
a abril de 2018 (US$ 61 mi-
lhões). De janeiro a abril, o 
déficit totalizou US$ 8,225 
bilhões, contra US$ 9,062 
bilhões em igual período do 
ano passado.

Entre os dados das contas 
externas está a balança co-
mercial, que registrou supe-

rávit de US$ 5,539 bilhões, 
em abril e acumulou US$ 
14,899 bilhões, nos quatro 
meses do ano. 

A conta de serviços 
(viagens internacionais, 
transporte, aluguel de in-
vestimentos, entre outros) 
registrou saldo negativo 
de US$ 3,019 bilhões, em 
abril, e de US$ 9,707 bi-
lhões, no primeiro quadri-
mestre.

A conta renda primária 
(lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários), 
que também faz parte das 
transações correntes, ficou 
negativa em US$ 2,854 bi-
lhões no mês passado e em 

US$ 14,324 bilhões, em qua-
tro meses. A conta de renda 
secundária (renda gerada em 
uma economia e distribuída 
para outra, como doações 
e remessas de dólares, sem 
contrapartida de serviços ou 
bens) teve resultado positi-
vo de US$ 272 milhões, em 
abril, e de US$ 906 milhões, 
em quatro meses.

Investimento estrangeiro

Em abril, o resultado ne-
gativo para as contas exter-
nas foi totalmente coberto 
pelos investimentos diretos 
no país (IDP). Quando o país 
registra saldo negativo em 

transações correntes precisa 
cobrir o déficit com inves-
timentos ou empréstimos no 
exterior.

Segundo a Agência Bra-
sil, a melhor forma de finan-
ciamento do saldo negativo 
é o IDP, porque os recursos 
são aplicados no setor pro-
dutivo. No mês passado, o 
IDP chegou a US$ 6,957 
bilhões. Em igual mês de 
2018, esses investimentos 
chegaram a US$ 2,970 bi-
lhões. No primeiro quadri-
mestre, esses investimentos 
totalizaram US$ 28,069 bi-
lhões, contra US$ 23,892 
bilhões em igual período do 
ano passado.

Projeção do PIB  
continua ladeira abaixo

Pela 13ª vez consecuti-
va o mercado financeiro 
segue reduzindo a esti-
mativa de crescimento da 
economia este ano. Dessa 
vez a a projeção para a 
expansão do Produto In-
terno Bruto (PIB) caiu de 
1,24% para 1,23%. Para 
2020, a projeção foi man-
tida em 2,50%, assim 
como para 2021 e 2022.

Os números são do bo-
letim Focus, publicação 
semanal elaborada com 
base em perspectivas de 
instituições financeiras 
sobre os principais in-
dicadores econômicos. 
O boletim é divulgado 
às segundas-feiras, pelo 
Banco Central (BC).

Já a estimativa de in-
flação, calculada pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 

(IPCA), foi mantida em 
4,07% este ano, em 4%, 
em 2020, e em 3,75%, em 
2021 e 2022. A meta de 
inflação de 2019, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é de 
4,25% com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 
5,75%. A estimativa para 
2020 está no centro da 
meta: 4%. Essa meta tem 
intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percen-
tual. O CMN ainda não 
definiu a meta de infla-
ção para 2022. A previsão 
do mercado financeiro 
para a cotação do dólar 
permanece em R$ 3,80 
no fim de 2019 e de 2020.

Irã preparado para 
qualquer ação dos EUA

O chanceler do Irã, Mo-
hammad Javad Zarif, ressal-
tou a determinação de seu 
país de não se intimidar com a 
crescente pressão dos Estados 
Unidos (EUA),Na declaração 
dada neste domingo (26) no 
Iraque, durante durante entre-
vista com o chanceler iraquia-
no Mohamed Alhakim. Ele 
disse que o Irã vai se defen-
der contra qualquer iniciati-
va bélica, seja de natureza 
econômica ou militar.

Venezuela: Rússia 
quer negociar crise

O Ministério das Rela-
ções Exteriores da Rússia 
informou nesta segunda-
feira que está pronto para 
participar das negociações 
em Oslo entre o governo 
da Venezuela e a oposição, 
caso todas as partes achem 
produtivo. 

No sábado (25), a No-
ruega informou que repre-
sentantes do governo da 
Venezuela e da oposição 
retornariam a Oslo, em con-
tinuidade a uma rodada de 
conversações preliminares 
sobre como lidar com a cri-
se política do país.

Alimentos orgânicos 
ganham campanha

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento lançou a 15ª ed-
ição da campanha com o 
propósito de informar o con-
sumidor como reconhecer o 
produto orgânico em feiras 
e supermercados. Segundo 
a legislação, os alimentos 
orgânicos, vendidos em em-
balagem ou mesmo a granel, 
devem apresentar o selo 
ou sinalização de “Produto 
Orgânico Brasil”, que iden-
tifica a certificação do Siste-
ma Brasileiro de Avaliação 
de Conformidade Orgânica 
(SisOrg).
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NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

Adesão do Brasil ao Protocolo 
de Madri beneficia empresas

A integração do Brasil ao sistema internacional de regis-
tro de marcas, instituído pelo Protocolo de Madri, vai faci-
litar a internacionalização de empresas brasileiras, sobre-
tudo as de pequeno e médio portes. Por meio do sistema, é 
possível solicitar o registro da mesma marca em diferentes 
países simultaneamente, reduzindo prazos de análise e cus-
tos, que podem ser até 75% menores. A proteção de marcas 
é fundamental para estimular a participação de empresas 
no comércio exterior e atrair investimentos ao país.

O Congresso Nacional finalizou a espera de quase 20 
anos para internalizar o acordo internacional e formalizar 
a adesão do país ao sistema de Madri, já utilizado por 120 
países, que representam 80% do comércio mundial, entre 
eles parceiros importantes do Brasil, como Estados Uni-
dos, Japão e China. “Damos um importante passo para a 
ampliação da integração do Brasil ao sistema mundial de 
propriedade intelectual e também ao comércio interna-
cional. Houve um esforço conjunto da indústria, de parla-
mentares e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) para adequar o Brasil às exigências do acordo”, afir-
ma Carlos Abijaodi, diretor de Desenvolvimento Industrial 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Um levantamento da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) mostra que com um orçamento de US$ 1 mil, 
uma empresa conseguiria, em média, a proteção de uma 
marca em quatro países pelo sistema de Madri. Sem ele, 
o mesmo recurso permite a proteção em apenas um país. 
A economia ocorre pois a solicitação é feita e paga uma 
única vez à Organização Mundial da Propriedade Intelec-
tual (OMPI), que submete o pedido a avaliação dos demais 
membros. Cada país tem autonomia para analisar o pedido 
de registro. Estima-se que mais de 1,3 milhão de marcas 
estejam registradas pelo sistema.

A adesão do Brasil foi precedida de esforços de melhoria 
no trâmite de análise de marcas no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), que agora passa a receber 
pedidos internacionais por meio da OMPI. Para fazer parte 
do Sistema de Madri, o tempo de decisão sobre o pedido 
deve ser inferior ou igual a 18 meses. Medidas de moderni-
zação em processos internos fizeram com que o tempo de 
decisão do INPI caísse de 28 para 9 meses. Entre janeiro 
e abril de 2019, o INPI recebeu quase 72 mil pedidos de 
registro de marcas, sendo 9,6 mil do exterior.

ABPA comemora cotas 
do México para aves

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA), Francisco Turra, comemorou a renovação das 
cotas de importação de carne de aves pelo México, con-
forme publicação no Diario Oficial de La Federación, da 
Secretaria de Governo do país norte-americano. A nova 
cota, de 55 mil toneladas, é adicional à primeira publicada 
pelo México em 2013, de 300 mil toneladas, e se refere a 
produtos inteiros e cortes frescos ou congelados. Desde a 
abertura do mercado, o México ganhou destaque na pauta 
de exportações de carne de frango do Brasil. A expectativa 
é que o país siga entre os principais destinos dos produtos 
brasileiros.

Fispal Food Service completa  
35 anos em junho

A Fispal Food Service, feira internacional de produtos e 
serviços para alimentação fora do lar, completa 35 anos de 
existência em 2019. O evento que se consolidou como o 
mais importante para o setor na América Latina realiza sua 
35ª edição comemorativa com uma série de inovações para 
os participantes. Com a expectativa de atrair um público 
de 50 mil pessoas, a feira, que acontece entre os dias 11 
e 14 de junho, no Expo Center Norte, oferecerá uma série 
de atrações paralelas, gratuitas e pagas, para atualização 
profissional e consultoria. Além disso, mais uma vez será 
importante vitrine para lançamentos e inovações com mais 
de 450 expositores e cerca de 1.500 marcas.

Abiec na Sial China tem 
expectativa de US$1 bi

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carnes (Abiec) em parceria com a Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), finalizou sua participação na Sial China, com 
a expectativa de uma expansão comercial das vendas 
para o mercado chinês. Uma das maiores feiras de ino-
vação do setor alimentício do mundo, a feira foi encer-
rada no último dia 16 de maio em Xangai, com um total 
de acordos fechados na ordem de US$ 293,3 milhões. 
As negociações durante o evento renderam ainda uma 
expectativa de mais de US$ 1 bilhão em negócios para 
os próximos doze meses.

A participação brasileira contou com a presença de 
16 empresas associadas – Barra Mansa, Boi Brasil, 
Cooperfrigu, Estrela, Frigol, Frigotil, Frisa, Iguatemi, 
JBS, Minerva, Marfrig, Masterboi, Mataboi, Mercúrio, 
Naturafrig e Plena. “Nossa avaliação é de que a feira 
foi muito proveitosa num momento em que o Brasil 
negocia a ampliação das exportações para a China por 
meio de novas habilitações”, ressaltou o presidente da 
Abiec, Antônio Jorge Camarde.

Impactos da Advocacia 4.0 
no trabalho dos escritórios

A Advocacia 4.0 ou Di-
reito 4.0 nada mais é do 
que a aplicação tecnológi-
ca às rotinas jurídicas com 
inovações proporcionadas 
do que se convencionou 
chamar de 4ª Revolução 
Industrial.

Com um pequeno re-
trospecto a respeito da 
transformação da indús-
tria, é possível recordar 
que, no início do século 
XVIII, a máquina a vapor 
e a mecanização da pro-
dução têxtil representaram 
um verdadeiro avanço na 
forma como o homem ele-
vava a produção à escala 
industrial. Esse período foi 
reconhecido com a 1ª Re-
volução Industrial. Cerca 
de 100 anos depois, chega-
mos aos adventos do tele-
fone e do automóvel, mo-
mento correspondente à 2ª 
Revolução Industrial.

Já no século XX, em tor-
no da década de 1970, tive-
mos a 3ª Revolução Indus-
trial com a instauração da 
eletrônica, dos microcom-
putadores e, mais tarde, 
da internet. Até aqui, tudo 
isso já havia sido suficiente 
para reinventar os proces-
sos industriais e também 

gerenciais nas empresas e 
áreas afins.

Em tempos recentes, a 
inteligência artificial e os 
métodos computacionais 
de análise de base de dados 
configuraram o bloco de 
inovações da 4ª Revolução 
Industrial, que ainda está 
em curso, mas já mudou 
substancialmente as rela-
ções de trabalho em todos 
os campos do conhecimen-
to.

Com a advocacia não 
seria diferente, por isso, é 
importante compreender 
os principais aspectos des-
sa discussão e os impactos 
das suas mudanças no seg-
mento do Direito.

Automação na gestão 
de processos - A gestão de 
processos em escritórios 
ainda é uma atividade me-
cânica, dado que muitos 
deles ainda se encontram 
em meio físico. Mas, ain-
da que essa seja a realida-
de atual, o futuro anuncia 
uma nova perspectiva, que 
passa não somente pela di-
gitalização dos processos, 
mas pela própria geração 
de documentos jurídicos 
em larga escala e de forma 
automática.

PUBLIEDITORIAL

Conheça as principais inovações 
trazidas pela Advocacia 4.0 e como 
isso tem revolucionado as rotinas 
jurídicas nos escritórios

Já existem aplicações 
desenvolvidas para essa 
função e disponíveis em 
softwares jurídicos (www.
aurum.com.br), que, a par-
tir de uma base de dados 
específica, orientam a con-
fecção de uma petição, por 
exemplo. O mesmo vale 
para outros tipos de docu-
mentos, que envolvem a 
inserção de conteúdos re-
petitivos como acórdãos e 
afins.

Aplicação de jurimetria 
- A jurimetria é uma ferra-
menta voltada ao reconhe-
cimento de padrões em jul-
gados e jurisprudências, na 
tentativa de prever resulta-
dos de processos em anda-
mentos. Basicamente, trata-
se de um robô que analisa 
grandes pacotes de dados 
e dele extrai tendências e 
estatísticas que podem au-
xiliar o advogado a traçar 
estratégias processuais.

É claro que a aplicação 
dessa tecnologia ainda é 
recente e não traz garantias 
de resultados razoáveis. 
Mas em função dos avan-
ços claramente observá-
veis, não se pode duvidar 
de que o recurso pode ser 
amplamente utilizado no 
futuro.

Inteligência artificial 
no relacionamento com o 
cliente - Em uma forma 
de aplicação já muito uti-
lizada, existe a inteligência 
artificial voltada ao rela-
cionamento com o cliente. 
Trata-se dos chatbots que, 

em sites de escritórios e pá-
ginas nas redes sociais, são 
capazes de interagir com os 
visitantes e responder a per-
guntas padrões, trazendo 
melhor experiência a quem 
busca informações sobre 
os serviços advocatícios no 
meio digital.

Perfil do profissional da 
advocacia 4.0 - Em tempos 
de Advocacia 4.0, o pro-
fissional deve ter em vista 
que é importante se intei-
rar constantemente sobre 
as novidades em curso. 
Uma excelente maneira 
de iniciar esse caminho é 
conhecendo as opções e 
possibilidades contempla-
das pelos softwares de ad-
vocacia (www.aurum.com.
br/astrea/).

A ferramenta surgiu a 
reboque da Advocacia 4.0 
e vem revolucionando a 
forma como os advogados 
fazem a gestão das rotinas 
jurídicas em seus escritó-
rios. Com funcionalidades 
como controle avançado 
de prazos, armazenamento 
de informações em nuvem, 
gerenciamento de tarefas e 
módulos de relacionamento 
com o cliente, os recursos 
oferecidos centralizam em 
um só sistema e automa-
tizam vários processos de 
trabalho.

Na prática, isso repre-
senta um ganho enorme 
em eficiência e uma gestão 
condizente com o que se 
espera de um escritório de 
advocacia do século XXI.

Imóveis da Zona Sul são os mais 
caros de toda a cidade do Rio

Levantamento mensal 
realizado pelo portal Imo-
velweb intitulado Index RJ 
apontou que no mês de abril, 
a Zona Sul do Rio foi a re-
gião mais cara para se ad-
quirir um imóvel em toda 
a cidade, registrando pre-
ço médio de R$ 13.440 por 
metro quadrado, montante 
126,38% mais alto do que o 
valor médio da capital (R$ 
5.937 m²) e 283,45% acima 
da Zona Oeste (R$ 3.505), 
região menos valorizada do 
Rio.

Desde agosto de 2018, os 
preços para venda de imó-
veis na cidade maravilhosa 
seguem estáveis, e, no mês 
de abril de 2019, houve um 
aumento de apenas 0,1%. 
Nos últimos 12 meses, foi 
registrada uma queda de 
0,8% que, em termos reais 
(IPCA-15), representa uma 
desvalorização de 5%.

O estudo aponta também 
que os preços dos aluguéis 
na região continuam em que-
da. Um apartamento padrão, 
de 65 m², dois dormitórios e 
uma vaga de garagem, apre-
sentou um valor médio de 
R$ 1.464 mensais, com uma 
desvalorização de 4%, nos 
últimos 12 meses. O levan-
tamento ainda registrou uma 
variação de 373% nos preços 
dos aluguéis entre o bairro 
mais valorizado e o mais ba-
rato da cidade. Já a rentabili-
dade dos imóveis no Rio de 
Janeiro manteve-se estável 
neste mês de abril de 2019. 
Sem mudanças significativas, 
a média anual ficou em 4%, 
sendo necessários 25 anos de 
aluguel para recuperar o gas-
to com a compra do imóvel, 
2% mais do que há um ano.

“O Rio de Janeiro apre-
senta um cenário imobiliá-
rio bastante atípico. Alguns 
bairros registram preços ex-
tremamente elevados em de-
trimento a outros, tanto para 
venda quanto para locação”, 
explica Leonardo Paz, CEO 
do Imovelweb. “Ao mes-
mo tempo, para quem quer 
investir, vale a pena ficar 
atento ao indicador de renta-
bilidade e às oportunidades 
em localidades menos tradi-
cionais ou badaladas. Porém, 
aqui continua valendo a má-
xima: antes de fechar um ne-
gócio, não olhe apenas para 
o preço. Infraestrutura e mo-
bilidade devem ser conside-
radas”, reitera o executivo.

Lançamentos

Já levantamento da Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) mostra 
que os lançamentos imobili-
ários em todo o país tiveram 
aumento de 4,2% no pri-
meiro trimestre de 2019 na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Em 
relação ao último trimestre 
de 2018, no entanto, houve 
queda de 62,5%. As vendas, 
por sua vez, cresceram 9,7% 
nos três primeiros meses do 
ano em relação ao primeiro 
trimestre do ano passado, e 
caíram 18,9% em relação ao 
último trimestre de 2018.

De acordo com a entida-
de, os melhores indicadores 
do setor são verificados nos 
trimestres pares, o segundo 
e o quarto, e por isso a dife-
rença em relação aos meses 
imediatamente anteriores. 
“Há uma tendência clara do 
aumento de lançamento, do 

aumento de vendas nos tri-
mestres pares”, disse José 
Carlos Martins, presidente 
da CBIC.

A oferta final disponível, 
outro indicador que compõe 
o levantamento, registrou 
queda de 8,6% em relação ao 
primeiro trimestre de 2018, 
com um total de 120.422 
unidades. Desse total, 29% 
são de imóveis prontos, 47% 
em construção e 24% na 
planta. Em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
houve queda no número de 
imóveis prontos para venda, 
de 32% para 29%.

“Para nós é muito impor-
tante esses 3%, significam 
aproximadamente 3,5 mil 
unidades que estavam pron-
tas, estavam no patrimônio 
das empresas, na dívida de-
las, e é importante que os 
imóveis prontos vão se redu-
zindo”, avaliou Celso Luiz 

Petrucci, presidente da Co-
missão da Indústria Imobili-
ária da CBIC.

Sudeste

Na análise por região, a 
maioria das unidades foi lan-
çada no Sudeste, com 46,8% 
do total e foi responsável 
pela venda de 52,6%. Em se-
guida está o Nordeste, onde 
foram lançadas 26,6% do 
total de unidades e vendidas 
23,1%. O Sul lançou 14,2% 
e vendeu 13,7% das unida-
des disponíveis. No Centro-
Oeste foram lançadas 10,9% 
das unidades e vendidas, 
7,9%. A região Norte reu-
niu 1,5% dos lançamentos e 
2,4% das vendas.

O levantamento foi feito 
em 23 regiões em todas as 
partes do país, que represen-
tam 41% do mercado imobi-
liário.
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ETR JARDIM GRAMACHO S.A.
CNPJ/MF nº 19.108.295/0001-42

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Ativo 11.578 21.853
Circulante 3.289 4.133
Caixa e equivalentes de caixa 9 -
Aplicações financeiras 732 1
Contas a receber de clientes 2.064 3.482
Impostos a recuperar 451 581
Outros ativos circulantes 33 69

Não circulante 8.289 17.720
Contas a receber de clientes 4.544 8.232
Partes relacionadas 3.183 9.096
Imobilizado 562 392

Passivo e patrimônio líquido 11.578 21.853
Passivo 17.674 26.736
Circulante 17.216 26.648
Fornecedores 15.374 25.159
Salários e encargos sociais 211 214
Impostos e contribuições a recolher 1.556 1.239
Outros passivos circulantes 75 36

Não circulante 458 88
Parcelamento de impostos 30 41
Partes relacionadas 381 -
Provisão para riscos 47 47

Patrimônio líquido (6.096) (4.883)
Capital social 400 400
Ágio na emissão de novas ações 4.335 4.335
Prejuízos acumulados (10.831) (9.618)

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Receita operacional líquida 29.905 25.950
Custo dos serviços prestados (30.962) (30.182)
Lucro bruto (1.057) (4.232)
Receitas (despesas) operacionais (145) (4.739)

Gerais e administrativas (44) (391)
Tributárias (48) (76)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (53) -
Provisão para contingências - (47)
Outros - 7

Resultado financeiro: Receitas financeiras - 14
         Despesas financeiras (11) (84)

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (1.213) (4.809)
IR e contribuição social: Corrente - (43)
Prejuízo do exercício (1.213) (4.852)

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

social
Ágio na emissão  
de novas ações

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 01/01/17 400 4.335 (4.506) 229
Prejuízo do exercício - - (4.852) (4.852)
Saldos em 31/12/17 400 4.335 (9.618) (4.883)
Prejuízo do exercício - - (1.213) (1.213)
Saldos em 31/12/18 400 4.335 (10.831) (6.096)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais (5.374) 5.396
Lucro líquido do exercício (1.213) (4.852)
(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 53 -
Depreciações e amortizações 11 9
Provisão para contingências - 47
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 5.053 (1.027)
Impostos a recuperar 130 120
Outros 36 (59)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (9.786) 11.069
Salários e encargos sociais (2) 45
Impostos e contribuições a recolher 317 (28)
Outros 27 72
Fluxos de caixa das atividades de investimento (912) (308)
Aquisições de imobilizado e intangível (182) (307)
Aplicação financeira (730) (1)
Fluxos de cxa. das atividades de financiamento: Partes relacionadas 6.295 (5.090)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 9 (2)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9 -
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 9 (2)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Prejuízo do exercício: Total do resultado abrangente (1.213) (4.852)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor 
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

ECOPESA AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF nº 08.165.091/0001-27

Balanços patrimoniais Em 31/12/18 e 2017 (em MR$) 2018 2017
Ativo 44.708 39.749
Circulante 11.253 18.950
Caixa e equivalentes de caixa 1.227 1.344
Aplicações financeiras 6 -
Contas a receber de clientes 8.490 16.898
Impostos a recuperar 1.458 187
Outros ativos circulantes 72 521

Não circulante 33.455 20.799
Partes relacionadas 11.158 -
Cauções e depósitos judicias 14 14
Imobilizado 22.260 20.772
Intangível 23 13

Passivo e patrimônio líquido 44.708 39.749
Passivo 22.508 11.092
Circulante 7.982 6.989
Empréstimos e financiamentos 1.778 2.025
Fornecedores 2.137 2.976
Salários e encargos sociais 1.672 591
Impostos e contribuições a recolher 2.247 1.256
Outros passivos circulantes 148 141

Não circulante 14.526 4.103
Empréstimos e financiamentos - 2.192
Parcelamento de impostos 1.933 1.911
Provisão para contingências 3.193 -
Outros passivos não circulantes 9.400 -

Patrimônio líquido 22.200 28.657
Capital social 19.272 19.272
Reserva de lucros 3.102 9.385
Resultado do exercício (174) -

Demonstrações dos resultados Em 31/12/18 e 2017 (em MR$) 2018 2017
Receita operacional líquida 54.048 51.179
Custo dos serviços prestados (40.534) (34.494)
Lucro bruto 13.514 16.685
Receitas (despesas) operacionais (13.131) (5.900)

Gerais e administrativas (10.042) (8.374)
Tributárias (161) -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.029) -
Provisão para contingências (1.906) -
Outras receitas, líquidas 7 2.474

Resultado financeiro: Receitas financeiras 36 202
Despesas financeiras (527) (3.041)

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (108) 7.946
IR e contribuição social: Corrente (66) (2.687)
Prejuízo do exercício (174) 5.259
Demonstrações das mutações 

do patrimônio líquido em 
31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Ca-
pital 

social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de Inves-
timentos

Lucros 
(prej.) acu-

mulados Total
Saldos em 01/01/17 15.510 3.102 28.978 - 47.590
Aumento de capital 3.762 - - - 3.762
Lucro líquido do exercício - - - 5.259 5.259
Distribuição de dividendos - - (27.954) -(27.954)
Constituição de reserva legal - 263 4.996 (5.259) -
Saldos em 31/12/17 19.272 3.365 6.020 - 28.657
Lucro líquido do exercício - - - (174) (174)
Ajuste de resultado anterior - - (2.535) - (2.535)
Distribuíção de dividendos - - (3.748) - (3.748)
Constituíção (absorção) de reservas - (437) 263 174 -
Saldos em 31/12/18 19.272 2.938 - - 22.200

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais 20.105 14.457
Lucro líquido do exercício (174) 5.259
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 1.029 -
Depreciações e amortizações 3.689 3.201
Juros provisionados 401 -
Provisão para contingências 1.906 (10)
Outros (387) -
Aumento (red.) nos ativos operacionais: Contas a receber de clientes 3.764 3.567

  Impostos a recuperar (1.271) (44)
          Outros (62) 247

Aumento (red.) nos passivos operac.: Fornecedores (330) 1.372
  Salários e encargos sociais 1.083 (71)
  Impostos e contrib. a recolher 1.188 2.303
  Juros pagos 30 -
  Outros 9.239 (1.367)

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2.446) 5.600
Aquisições de imobilizado e intangível (2.443) 5.600
Aplicação financeira (3) -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (17.776)(20.843)
Empréstimos e financiamentos captados - 3.214
Empréstimos e financiamentos pagos (2.870) -
Partes relacionadas (11.158) -
Juros sobre capital próprio - 135
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital - 3.762
Dividendos pagos (3.748)(27.954)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (117) (786)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.344 2.130
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.227 1.344
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (117) (786)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor | Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8
As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (em MR$) 2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente (174) 5.259

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Ativo 71.468 69.689
Circulante 5.438 4.303
Aplicações financeiras 175 184
Contas a receber de clientes 4.506 3.176
Estoques - 182
Impostos a recuperar 757 711
Outros ativos circulantes - 50

Não circulante 66.030 65.386
Partes relacionadas 41.081 37.673
Cauções e Depósitos Judiciais - 65
Imobilizado 24.650 27.325
Intangível 299 323

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em  MR$) 2018 2017
Receita operacional líquida 15.783 16.343
Custo dos serviços prestados (11.600) (13.068)
Lucro bruto 4.183 3.275
Receitas (despesas) operacionais (116) (496)
Gerais e administrativas (44) (2.058)
Tributárias (16) (22)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (237) (645)
Provisão para contingências 181 (1.046)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 16 608

Despesas financeiras (272) (242)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 3.811 (130)
Imposto de renda e contribuição social (517) (742)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 3.294 (872)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente 3.294 (872)

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido  

em 31/12/18 e 2017 (em MR$)
Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de Inves-
timentos

Prejuí-
zos acu-
mulados Total

Saldos em 01/01/2017 34.874 338 3.070 - 38.282
Integralização de Capital Social 4.951 - - - 4.951
Prejuízo do exercício - - - (873) (873)
Absorção do prejuízo do exercício - - (872) 873 -
Saldos em 31/12/2017 39.825 338 2.198 - 42.360
Lucro líquido do exercício - - - 3.294 3.294
Destinação do resultado do exercício - 165 3.129 (3.294) -
Saldos em 31/12/2018 39.825 503 5.327 - 45.655

As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor; Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Passivo e patrimônio líquido 71.468 69.689
Passivo 25.813 27.328
Circulante 3.708 2.635
Fornecedores 628 756
Empréstimos e financiamentos-conta garantida - 52
Outorgas a pagar 859 319
Salários e encargos sociais 332 238
Impostos e contribuições a recolher 1.334 702
Outros passivos circulantes 555 568

Não circulante 22.105 24.693
Parcelamento de impostos 91 106
Partes relacionadas 20.401 22.793
Dividendo mínimo obrigatório 322 322
Provisão para contingências 1.291 1.472

Patrimônio líquido 45.655 42.361
Capital social 39.825 39.825
Reserva de lucros 5.830 2.536

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais 8.899 10.963
Lucro líquido do exercício 3.294 (872)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 237 645
Rendimento de aplicações financeiras - (413)
Depreciações e amortizações 5.770 8.210
Juros Provisionados - 336
Provisão para contingências (181) 1.046
Outros - (168)
Aum. (red.) nos ativos operacionais: Contas a receber de clientes (1.567) 3

Estoques 182 -
Impostos a recuperar (46) 31
Cauções e depósitos judiciais 65 -
Outros 19 (11)

Aum. (red.) nos passivos operacionais: Fornecedores (127) 1.538
Outorgas a pagar 540 121
Salários e encargos sociais 95 3
Impostos e contrib. a recolher 625 523
Outros (7) (29)

Fluxos de caixa das atividades de investimento (3.063) 9.704
Aquisições de imobilizado e intangível (3.072) (6.217)
Aplicação financeira 9 15.921
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (5.836) (22.136)
Partes relacionadas (5.821) (21.541)
Parcelamento de impostos (15) (595)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa - (1.469)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 1.469
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício - -
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa - (1.469)

Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa S.A.
CNPJ/MF nº 10.840.738/0001-10

Dia dos Namorados pode 
aumentar em 11,4% fluxo 
de visitantes no varejo

Segundo estudo de pro-
jeção realizado pela Seed 
Digital, o Dia dos Namora-
dos poderá ter um impacto 
positivo no varejo. A ex-
pectativa é que a data tenha 
fluxo de visitantes 11,4% 
maior do que a média de 
fluxo semanal de 2019. Já 
em comparação com o flu-
xo da data em 2018, pode 
haver aumento de 1,7%.

A pesquisa também apon-
ta que é esperado um aumen-
to de 5% no fluxo de pessoas 
na véspera da data, elevando-
se para 7% no dia 12 de ju-
nho. Em relação às vendas, a 
expectativa é de estabilidade, 
seguindo a tendência de evo-
lução do índice de confiança 
do consumidor nos últimos 
meses do ano.

Já de acordo com esti-
mativas do Compre & Con-
fie, os apaixonados devem 
aumentar a procura por 
presentes no comércio ele-
trônico este ano: ao todo, 
as compras virtuais para o 
Dia dos Namorados devem 
movimentar R$ 2,3 bilhões 
este ano, aumento nominal 
de 8% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

“A expectativa para o 
comércio eletrônico con-
tinua positiva. A possibili-
dade de economizar no dia 
dos namorados impulsio-
nará um forte crescimen-
to nas vendas deste ano, 
apesar da queda do valor 
médio gasto nos presen-
tes mostrar certa cautela 
do consumidor neste mo-
mento de recuperação da 
economia”, afirma André 
Dias, diretor-executivo do 
Compre & Confie.

A projeção, que con-
sidera o período de 28 de 
maio a 11 de junho, apon-
ta que o incremento está 
relacionado ao volume de 
pedidos no período. A em-
presa acredita que, ao todo, 
devam ser realizadas 6 mi-
lhões de compras virtuais, 
um aumento de 17% em 
relação ao ano anterior.

Apesar de comprarem 
mais, os brasileiros devem 
ter um tíquete médio me-
nor do que o do ano passa-
do. As compras devem ser 
de, em média, R$ 389,17 
- valor 7,5% menor do que 
o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2018.

Brasileiro aceita cortar academia  
e roupa para gastar com celular

Pesquisa da consultoria 
Oliver Wyman com 8 mil 
consumidores de oito países 
(Brasil, Canadá, EUA, Espa-
nha, França, Alemanha, Chi-
na e Inglaterra) revelou que 
os indivíduos estão abrindo 
mão de hábitos de consumo 
para aumentar gastos com 
smartphones e serviços de 
telefonia. No Brasil, onde o 
levantamento ouviu 1.021 
consumidores, 63% dos in-
divíduos com menos 35 anos 
declararam estar dispostos a 
sacrificar um ou mais hábi-
tos de consumo para garan-
tir gastos com smartphones 
e contratos com operadoras. 
Entre os indivíduos com 
mais de 35 anos, o índice foi 
de 44%. A amostra brasilei-
ra foi composta por 52% de 
mulheres e 48% de homens, 
divididos em grupos de 18 a 
24 anos (15%), 25 a 44 anos 
(48%); 45 a 54 (21%); e 55 a 
65 anos (16%).

O recorte brasileiro do 
estudo mostra que a maio-
ria dos consumidores corta-
ria despesas com academia 
(52%), alimentação fora 
de casa (53%) e compra de 
roupas (52%) para gastar 
com celular e operadoras. 
Até mesmo as reservas para 
o futuro perderiam para as 
despesas com telefonia mó-
vel, de acordo com 51% da 
amostra.

Quanto mais jovem, 

maior a disposição em sa-
crificar hábitos de consumo 
em favor do celular. 71% 
dos jovens entre 18 e 24 ad-
mitem abrir mão de comer 
fora de casa, 72% deixariam 
de comprar roupas, 67% dei-
xariam de viajar e 69% sa-
crificariam reservas para o 
futuro para sustentar gastos 
com celulares.

Para 43% dos indivíduos 
ouvidos no Brasil pelo le-
vantamento, o celular é parte 
indissociável de suas vidas e 
usam o aparelho do momen-
to em que acordam até a hora 
em que vão dormir.

Para 49%, o aparelho é 
uma necessidade e é usado 
para chamadas de voz, men-
sagens e necessidades bási-
cas do dia a dia, como checar 
notícias e as condições do 
clima. Apenas 8% da amos-
tra descrevem o aparelho 
como uma mera ferramenta 
para chamadas e mensagens.

O estudo também mostra 
que 42% dos entrevistados 
compartilham com outras 
pessoas as decisões de esco-
lhas dos serviços de telefonia 
móvel, 41% dizem ser o úni-
co a decidir e 12% afirmam 
estar sempre abertas para ter 
uma ajuda na definição da 
escolha.

Outro recorte do estudo 
aponta que os serviços de te-
lefonia passaram a ter priori-
dade no orçamento dos con-

sumidores porque para 51% 
os smartphones são uma 
necessidade, 35% o consi-
deram a “sua vida” e 14% 
dizem ser uma ferramenta 
essencial.

Para 73% dos brasileiros 
ouvidos, a qualidade dos 
serviços é o item mais im-
portante em uma empresa 
de telecom. O custo do ser-
viço vem em segundo lugar 
(14%), seguido por oferta de 
dispositivos (7%), oferta de 
aplicativos (5%) e oferta de 
conteúdo (2%).

Quando perguntados so-
bre quais experiências mais 
relevantes que estariam as-
sociadas aos serviços pres-
tados pelas operadoras, 63% 
citaram a conexão com os 
familiares, 55% apontaram 
os serviços disponíveis em 
todos os momentos, 52% in-
dicaram preferência por en-
tretenimento, 46% disseram 
otimizar o seu tempo com as 
soluções digitais e 35% va-
lorizam as experiências de 
controlar a sua residência à 
distância com dispositivos 
inteligentes.

A pesquisa também ava-
liou o que o brasileiro me-
lhoraria em sua operadora, 
além do preço. A resposta 
mais citada diz respeito à 
qualidade dos serviços (co-
bertura e velocidade de in-
ternet), seguida por serviço 
de atendimento ao cliente 

por telefone, mais transpa-
rência nas cobranças da fa-
tura e menos complexidade 
nos cálculos das tarifas e 
ofertas.

Passagens aéreas

Outro estudo, do aplicati-
vo Voopter, identificou que 
o acesso mobile cresceu em 
130% nos últimos 18 meses 
e ultrapassou o acesso atra-
vés de desktop. Em 2018, 
smartphones e tablets repre-
sentaram para Voopter cerca 
de 73% de todo o tráfego.

Segundo o relatório da 
GSMA, o Brasil é o país 
com mais smartphones co-
nectados da América Lati-
na. Até o fim de 2017 foram 
contabilizadas 234 milhões 
de conexões e a tendência 
é esse número continuar a 
crescer em média 50% ao 
ano. A Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), estima que 
no Brasil há mais de 220 
milhões de aparelhos celu-
lares, ou seja, mais smar-
tphones do que pessoas. 
Esses dispositivos móveis 
vêm ganhando participa-
ção como canal de compra, 
já representando 32% das 
transações realizadas pela 
internet. Segundo a pes-
quisa global Pew Research 
Center, atualmente 60% dos 
adultos no país já possuem 
um smartphone.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
26,24, com ganho de 0,51%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,65, 
com ganho de 1,23%. Um ds três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois,vendido.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 83,76 com ganho de 0,92%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 7,25, 
com perdas de 4,25%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
37,22, com valorização de 2,39%. Dois dos três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Ecordovias terminaram cotadas a R$ 
9,08, com valorização de 5,09%. Um ds três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e dois,vendido.

DIÁRIO

MMI GESTÃO & PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 07 .260.767 /0001-07

NIRE: MATRÍCULA RCPJ: 212894
ATA DE ASSEMBLÉIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS DE 

SOCIEDADE LIMITADA

Em 04 de Julho de 2018, às 11 horas, na empresa MMI Gestão & 
Participações Ltda., com sede na à Av. Niemeyer, 869 – Grupo 401 – São 
Conrado – CEP: 22450-221 - Rio de Janeiro RJ – Brasil, inscrita no C.N.P.J. 
sob o nº 07.260.767/0001-07, com I.E. nº 212894.
DA PRESENÇA - Foi realizada Assembléia de Reunião entre Sócios 
desta Sociedade Limitada, a qual compareceram os seguintes sócios: 
Marcello Tavares Bastos de Oliveira, brasileiro, divorciado, contador, 
administrador registrado no CRA-RJ Nº 20-90791, residente e domiciliada 
na Rua Brasília, 41 – Apto 101 – Jardim Oceânico – Barra da Tijuca – Rio 
de Janeiro – RJ – CEP 22620-390, portador da carteira de identidade nº 
09.15.18.33-2, expedida pelo DETRAN-RJ , e inscrito no CPF/MF sob o nº 
016.720.587-08; e EDUARDO LAM, brasileiro, solteiro, jornalista registrado 
no CRJ NR29349/RJ, residente e domiciliada na Rua Professor Filadelfo 
de Azevedo, 619 – Apto 72 – São Paulo – SP – CEP 04508-011, portador 
da carteira de identidade nº 20.27.68.63-6, expedida pelo DETRAN-RJ e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 115.457.627, que integralizam conjuntamente 
100% do capital social da sociedade limitada, alcançado quorum para 
se efetivar esta assembléia. DA COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidiram 
esta assembleia o PRESIDENTE Marcello Tavares Bastos de Oliveira,
brasileiro, divorciado, contador, administrador registrado no CRA-RJ Nº 20-
90791, residente e domiciliada na Rua Brasília, 41 – Apto 101 – Jardim 
Oceânico – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22620-390, 
portador da carteira de identidade nº 09.15.18.33-2, expedida pelo DETRAN-
RJ , e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.720.587-08; e também como 
SECRETÁRIO o Sr. PRESIDENTE Marcello Tavares Bastos de Oliveira.
DAS PUBLICAÇÕES - Dispensadas as formalidades de convocação, face 
à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 
10.406/02, os editais de convocação não foram publicados no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e demais por não ter obrigatoriedade conforme 
descrito na LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 14 de dezembro de 2006 a 
qual diz em seu ART 70: “Art. 70. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte são desobrigadas da realização de reuniões e assembleias 
em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão 
substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro 
superior à metade do capital social. § 1º O disposto no caput deste artigo 
não se aplica caso haja disposição contratual em contrário, caso ocorra 
hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio ou caso um ou 
mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de 
atos de inegável gravidade. § 2º Nos casos referidos no § 1o deste artigo, 
realizar-se-á reunião ou assembleia de acordo com a legislação civil. ” E 
em seu Art. 71: “Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta 
Lei Complementar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados da 
publicação de qualquer ato societário.” DA ORDEM DO DIA - Esta reunião 
teve como ordem do dia realizar avaliação das análises do capital próprio 
apresentada pelo administrador da sociedade e deliberar sobre a redução 
do Capital Social integralizado. DAS DELIBERAÇÕES1 - Preliminarmente, 
deliberaram os sócios, por unanimidade, aprovar a lavratura desta ATA 
em forma de sumário. Iniciada a reunião, o PRESIDENTE fez a leitura 
dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados 
à disposição de todos os sócios, no dia 06 de Junho de 2018, conforme 
recibo de postagem eletrônica das cópias dos mesmos em anexo (doc. 
1), para deliberarem sobre único item (1) que consta da necessidade de 
redução do Capital Social para liberar recursos aos sócios, com a finalidade 
de investimentos pessoais por não ser necessário o montante integralizado 
no Patrimônio Líquido da Sociedade. Efetivadas a discussão e a votação, 
foram aprovados, os documentos em tela, sem reservas ou restrições, 
aprovando por unanimidade a redução do capital social para R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), que deverá ser registrado no RCPJ do estado do 
Rio de Janeiro, localizado à Rua México, 148 – Centro – Rio de Janeiro. 
DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA - Por fim, a palavra foi 
concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os 
assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o PRESIDENTE
encerrou a Assembleia. O SECRETÁRIO lavrou a presente ata e executou 
a sua leitura, que em seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo 
SECRETÁRIO e pelo PRESIDENTE.

 Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2018
Marcello Tavares Bastos de Oliveira – Sócio-Presidente

Eduardo Lam - Sócio

Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.
CNPJ/MF nº 07.090.691/0001-00

Demonstrações das  
mutações do patrimônio 

líquido em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$)

Capital
social

Re-
serva
legal

Reser-
va de 

Investi-
mentos

Reser-
va de 

lucros a 
realizar

Lucros 
(prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Saldos em 1°/01/2017 27.406 4.299 - 46.634 - 78.339
Aumento de capital 2.180 - - - - 2.180
Lucro líquido do exercício - - - - 13.716 13.716
Destinação do resultado 
 do exercício - - 49.684 (35.968) (13.716) -
Constituição de dividendos - - - (10.666) - (10.666)
Saldos em 31/12/2017 29.586 4.299 49.684 - - 83.569
Lucro líquido do exercício - - - - 16.270 16.270
Ajuste de resultado do 
 exercício anterior - - - - 169 169
Destinação do resultado 
 do exercício - 814 15.626 - (16.439) -
Constituição de dividendos - - - - (5.000) (5.000)
Saldos em 31/12/2018 29.586 5.113 65.310 - (5.000) 95.008

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$) 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais 20.394 21.430
Lucro líquido do exercício 16.270 13.716
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa (79) -
Rendimento de aplicações financeiras - (2)
Depreciações e amortizações 4.114 3.560
Juros provisionados 224 4.212
Provisão para contingências (232) 1.114
Outros 205 (993)
Aum.(red.) nos ativos operacionais: Contas a receber de clientes (5.332) (5.748)

Estoques (1) 2
Impostos a recuperar (948) (53)
Cauções e depósitos judiciais (39) -
Outros 6.310 7.743

Aum.(red.) nos passivos operacionais: Fornecedores (787) (2.006)
Outorgas a pagar 465 1.046
Salários e encargos sociais 23 129
Impostos e contrib. a recolher    1.697 1.219
Juros pagos (2.034) (3.753)
Outros 538 1.244

Fluxos de caixa das atividades de investimento (6.633) (4.556)
Aquisições de imobilizado e intangível (6.784) (4.229)
Aplicação financeira 151 (327)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (13.666) (16.873)
Empréstimos e financiamentos pagos (4.667) (7.326)
Partes relacionadas (6.098) (9.088)
Parcelamento de impostos (1) (459)
Dividendos pagos (2.900) -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 95 1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2 1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 97 2
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 95 1

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Ativo 162.633 162.709
Circulante 37.294 37.300
Caixa e equivalentes de caixa 97 2
Aplicações financeiras 192 343
Contas a receber de clientes 35.727 30.316
Estoques 149 148
Impostos a recuperar 1.061 112
Outros ativos circulantes 68 6.379

Não circulante 125.339 125.409
Contas a receber de clientes 19.820 19.820
Partes relacionadas 38.715 41.495
Cauções e depósitos judicias 40 -
Outros ativos não circulantes 5.850 5.850
Imobilizado 60.781 57.983
Intangível 133 261

Passivo e patrimônio líquido 162.633 162.709
Passivo 67.625 79.140
Circulante 36.855 52.875
Empréstimos e financiamentos - 6.477
Fornecedores 698 1.485
Outorgas a pagar 3.209 2.743
Salários e encargos sociais 645 621
Impostos e contribuições a recolher 8.925 7.192
Outros passivos circulantes 23.378 34.357

Não circulante 30.770 26.265
Partes relacionadas 16.536 24.564
Dividendo mínimo obrigatório 12.766 -
Provisão para contingências 1.468 1.701

Patrimônio líquido 95.008 83.569
Capital social 29.586 29.586
Reservas de lucros 65.422 53.983

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Receita operacional líquida 35.773 34.569
Custo dos serviços prestados (15.324) (13.808)
Lucro bruto 20.449 20.761
Receitas (despesas) operacionais (2.946) 16.152
Gerais e administrativas (3.193) (3.481)
Tributárias (66) (16)
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa 79 -
Provisão para contingências 232 (1.114)
Outras receitas, líquidas 2 2

Resultado financeiro: Receitas financeiras 696 4.590
Despesas financeiras (573) (5.366)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 17.626 15.376
Imposto de renda e contribuição social corrente (1.356) (1.660)
Lucro líquido do exercício 16.270 13.716

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente 16.270 13.716

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor; Jessé Gonçalves de Lima Andrade- Contador - CRC/RJ 115836/O-8
As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor

acionista.com.br
Seu Site Capital
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Colegiado da CVM aplica  
em Eike multa impagável

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários pa-
rece ter sido atacado de delírio coletivo ao condenar o em-
presário Eike Batista ao pagamento de duas multas, uma 
de R$ 440,8 milhões e outra de R$ 95,7 milhões, nesta 
segunda-feira, o que totaliza R$ 536 milhões, pela utiliza-
ção de informação privilegiada e manipulação de preços 
das ações da petroleira OGX. Ficaram os dirigentes do 
regulador temerosos depois da manifestação popular do 
dia 26 de maio? Segundo o advogado Darwin Corrêa, a 
condenação ocorreu por conta do “clamor público, porque 
o Eike é uma figura que desperta muitas emoções de várias 
pessoas, e as pessoas não se conformam, no fundo, que a 
OGX não deu certo pelo risco do negócio, mas ele nunca 
teve a intenção de se aproveitar de nada”. O defensor vai 
recorrer dessa decisão, apresentando recurso em relação 
aos valores e prazos da pena, pois Eike foi proibido de 
atuar como administrador de companhia aberta ou partici-
par do conselho fiscal de qualquer empresa nos próximos 
sete anos.

Engraçada a declaração do relator Henrique Machado, 
que as condutas de Eike violam gravemente o mercado de 
capitais e fulminam a confiança dos investidores. Quem 
acompanha a autarquia desde sua fundação sabe que, se o 
empresário já não estivesse complicado na ocasião do iní-
cio do julgamento, as conclusões seriam bem diferentes. O 
processo, movido pela Superintendência de Relações com 
Empresas, aponta que o empresário vendeu em 2013, R$ 
197,2 milhões em ações da OGX em posse de informações 
de que a companhia tinha problemas e teria manipulado o 
mercado por meio de postagens no Twitter, incentivando 
os investidores a manterem as ações que tinham, evitando 
uma desvalorização dos papéis. Eike nega que vendeu as 
ações para lucrar com informações privilegiadas, mas o 
fez para quitar obrigações contratuais com investidores 
estrangeiros.

Itaú e Bradesco recomendam Centauro
Como a SBF, dona da Centauro, resolveu fazer uma pro-

posta para aquisição da Netshoes, atrapalhando a operação 
que estava praticamente certa com o Magazine Luiza, os 
analistas do Itaú BBA e do Bradesco BBI passaram a re-
comendar as ações da rede de lojas de artigos esportivos 
com a classificação de outperform, ou seja, desempenho 
acima da média do mercado. O preço-alvo estabelecido 
pelos técnicos do Itaú BBA é de R$ 18,50, o que repre-
senta um potencial de valorização de 59% frente o fecha-
mento da última sexta-feira, enquanto os do Bradesco BBI 
estabeleceram um objetivo em R$ 16 para, com upside de 
42% frente o mesmo fechamento. Além disso, outros de-
partamentos de análise começaram a fazer a cobertura das 
ações da Centauro, que depois de enfrentar problemas du-
rante anos, agora possui futuro promissor como o desen-
volvimento das plataformas multicanais. Neste domingo, 
o Magazine Luiza comunicou ao mercado que aumentou 
sua proposta pela Netshoes para US$ 3 por ação.

Ação da Amazon chegará aos US$ 3 mil
Dentro de dois ou, no máximo, três anos, a cotação das 

ações da Amazon deve oscilar na faixa dos US$ 3 mil, com 
uma possível valorização de 65%, segundo as previsões 
dos analistas da corretora norte-americana Piper Jaffray. 
No pregão da última sexta-feira. Esses títulos foram ne-
gociados a US$ 1.822,94, com ganho de 0,41% no preço 
das ações, depois de terem registrado alta de quase 1,5% 
durante a sessão. Desde janeiro, a valorização se situa em 
21,51%. E, se a tendência for mantida, este será o quin-
to ano de ganhos, pois a cotação aumentou 117,78% em 
2015; teve alta de quase 11% em 2016 e de mais de 55% 
em 2017 e cerca de 28% no ano passado.

Na avaliação de US$ 3 mil, o valor de mercado da Ama-
zon será de US$ 1,47 trilhão, quando no momento está no 
nível de US$ 898,5 bilhões. Porém, não será a primeira 
empresa a alcançar essa faixa, pois quem primeiro ob-
teve o título de “trillion-dollar baby” foi a Apple. Dos 51 
relatórios analisados pela Bloomberg, a Amazon conta 49 
recomendações de compra, uma “manter” e apenas um de 
“vender”. O preço-alvo médio é US$ 2.231.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2018
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (em milhares de reais)

BRASIL SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF Nº 06.168.881/0001-30

A Diretoria.
Carlos Manuel A. G. R. Guerra
Contador – CRC BA-022006/O-9

“Para fins do disposto no Artigo 133 da 
Lei das Sociedade Anônimas (Lei nº 6.404/76),  

as demonstrações financeiras completas
encontram-se à disposição na sede social da Companhia.”

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ............................................... 221
Tributos a recuperar ............................................................... 40 34

40 255
Não circulante

Realizável a longo prazo
Partes rel acionadas ............................................................. 7.782 9.553

Investimentos em controladas, controladas em conjunto e 
coligadas ................................................................................ 29 33

7.811 9.586
Total do ativo .......................................................................... 7.851 9.841

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

Fornecedores .................................................................... 2
Tributos a pagar ................................................................ 6 2

8 2
Não circulante 

Partes relacionadas .......................................................... 145 129
Patrimônio líquido

Capital soci al ..................................................................... 52.799 52.799
Reserva de capital ............................................................ 3.494 3.494
Prejuízos acumul ados ....................................................... (48.595) (46.583)

7.698 9.710
Total do passivo e patrimônio líquido ............................. 7.851 9.841

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais) 
Operações continuadas 2018 2017
Despesas operacionais
Gerais e administrativas .......................................................... (8) (105)
Equivalência patrimonial em empresas controladas ............... (4)
Outras ...................................................................................... (2.185)
Prejuízo operacional ............................................................. (2.197) (105)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ................................................................ 222 458
Despesas financeiras .............................................................. (1) (4)
Resultado financeiro líquido  ............................................... 221 454
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribui-
ção social ............................................................................... (1.976) 349
Imposto de renda e contribuição social correntes ................... (36) (60)
(Prejuizo) lucro do exercício ................................................ (2.012) 289

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

Capital
social

Reserva
de capital

Prejuízos
acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2017 .......... 52.799 3.494 (46.872) 9.421
Lucro do exercício ....................... 289 289
Em 31 de dezembro de 2017..... 52.799 3.494 (46.583) 9.710
Prejuízo do exercício ................... (2.012) (2.012)
Em 31 de dezembro de 2018..... 52.799 3.494 (48.595) 7.698

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social ........................................................................................ (1.976) 349
Ajustes

Juros sobre mútuo ................................................................. (233) (475)
Equivalência patri monial ........................................................ 4
Perdão de dívida .................................................................... 2.185

(20) (126)
Variações nos ativos e passivos

Tributos a recuperar ............................................................... (4) 88
Fornecedores ......................................................................... 2 (1)
Partes relacionadas ............................................................... 15 73
Tributos a pagar ..................................................................... (32) (60)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... (39) (26)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes rel acionadas .................................................................. (182) (10)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos . (182) (10)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa ................ (221) (36)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ......... 221 257
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ........... 221

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
segunda convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura 
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 29 de maio de 
2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Anuência prévia 
(waiver) dos Debenturistas para que, após eventual utilização dos recursos 
depositados na Conta Reserva, nos termos da Cláusula 9.8 do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças nº 13.2.0768-2 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), o Saldo Mínimo de Reserva possa ser 
recomposto até 15 de junho de 2019. Os termos iniciados em letra maiúscula 
e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 24 de maio de 2019.

LICEU FRANCO BRASILEIRO S.A.
CNPJ/MF Nº 33.547.449/0001-23 - NIRE Nº 33.3-0015879-1

SUMÁRIO DA ATA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26/04/2019. 1. CONVOCAÇÃO: 
Editais publicados em 12, 15 e 16 abril de 2019 no Diário Oficial do Rio 
de Janeiro - DORJ e nos dias 12, 15 e 16 no Monitor Mercantil; art. 133 
da Lei 6.404/76, publicado nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019 no DORJ 
e nos dias 12, 13 e 14 no Monitor Mercantil; e Demonstrações Contábeis 
publicadas, nos mesmos jornais, em 17/04/2019. 2. LOCAL E DATA: Sede 
do LICEU FRANCO BRASILEIRO S.A. à Rua das Laranjeiras, nºs 5, 11, 13 
e 15. Realizada em 26 de abril de 2019 às 15:00 horas. 3. PRESENÇAS: 
Acionista majoritário CEL Participações S.A - CELPAR, CNPJ nº 02.201. 
787/0001-85, titular de 96,93% do capital social, representado por 
seus Diretores conforme livro de presença de acionistas, e Auditor 
Independente. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Júlio Luiz 
Baptista Lopes. Secretário: Sr. Guilherme Rodrigues de Novaes Barros. 
5. ORDEM DO DIA: Constante do Edital de convocação, que apresenta o
seguinte teor: “Ordem do dia - A) aprovação das demonstrações Contábeis 
do Exercício Social encerrado em 31/12/2018; B) deliberação sobre o
resultado do exercício; C) fixação de honorários da Diretoria, e d) assuntos
Gerais. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade,
deliberaram: A) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis do exercício de 2018; B) destinar o lucro do exercício no valor de 
R$1.132.753 (um milhão cento e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta
e três reais) para absorver parte de Prejuízos Acumulados; C) fixar os
honorários da Diretoria em remuneração mensal global no limite máximo
de R$97.070,00 (noventa e sete mil e setenta reais), cabendo à Diretoria
estipular a remuneração a ser atribuída a cada um dos seus membros; e D) 
aprovar o relatório das atividades pedagógicas do Liceu Franco Brasileiro
no ano letivo de 2018 e projeções para o ano de 2019 apresentados pela
Diretora Pedagógica. 7. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra pelo
Presidente, ninguém dela fez uso. Em seguida o Presidente deu por
suspensos os trabalhos para a lavratura da ata por mim secretário, em
forma de sumário, sendo lida, aprovada e assinada pelos componentes
da mesa. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019. Júlio Luiz Baptista Lopes
- Presidente. Guilherme Rodrigues de Novaes Barros - Secretário.
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003616245 em 17/05/2019.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Vendas líquidas do Tesouro 
Direto somam R$ 1,18 bilhão
Resultado de abril 
é o terceiro maior 
da série histórica

O Tesouro Direto obteve 
o terceiro maior resultado 
de venda líquida da sua sé-
rie histórica. As vendas atin-
giram R$ 2,61 bilhões, em 
abril, enquanto os resgates 
totalizaram R$ 1,43 bilhão. 
Com isso, o Tesouro Direto 
registrou vendas líquidas de 
R$ 1,18 bilhão, no mês pas-
sado, de acordo com dados 
divulgados nesta segunda-
feira. Do total de resgates, 
R$ 1,43 bilhão foram relati-
vos às recompras e R$ 700 
mil, aos vencimentos.

O valor médio de opera-
ção atingiu sua terceira me-
nor marca na série histórica, 
registrando R$ 5.321,08, 
informou o Tesouro Nacio-
nal. Além disso, aplicações 
até R$ 1 mil representaram 
64,29% do total, terceiro 
maior percentual da série 
histórica. Para o Tesouro, 
esses resultados mostram 

maior inclusão de pequenos 
investidores no programa.

Conforme a agência 
Brasil, em abril de 2019, 
o total de investidores ati-
vos no Tesouro Direto, isto 
é, aqueles que atualmente 
têm saldo em aplicações no 
programa, atingiu a marca 
de 1.006.547 de pessoas. 

No mês, 56.697 investi-
dores tornaram-se ativos, 
o que representa um cres-
cimento de 5,94% em re-
lação ao mês anterior. O 
número de investidores ca-
dastrados no Tesouro Dire-
to, por sua vez, cresceu em 
206.033 e atingiu a marca 
de 4.006.824 de pessoas.

Títulos

No mês de abril de
2019, foram realizadas 
490.453 operações de in-
vestimento em títulos do 
Tesouro Direto, maior nú-
mero mensal de operações 
da série histórica, supe-
rando janeiro de 2019. O 
total dessas operações foi 
de R$ 2,61 bilhões.

O título mais demandado 
pelos investidores foi o Te-

souro Selic. Essa predomi-
nância ocorre desde junho de 
2017. No mês em referência, 
o Tesouro Selic representou 
49,78% das vendas, com R$ 
1,30 bilhão. Por sua vez, as 
vendas de títulos remunera-
dos pela inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais) somaram 
R$ 851,06 milhões e corres-
ponderam a 32,61% do total, 
enquanto as de prefixados 
(Tesouro Prefixado e Tesouro 
Prefixado com Juros Semes-
trais), totalizaram R$ 459,58 
milhões, ou 17,61%.

Recompras

Nas recompras, predomi-
naram os títulos indexados 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) - Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais, que somaram R$ 
646,17 milhões (45,29%). Os 
títulos indexados à taxa Selic 
totalizaram R$ 614,44 mi-
lhões (43,07%), os prefixados, 
R$ 164,67 milhões (11,54%), 
enquanto os títulos indexados 
ao IGP-M somaram R$ 1,47 
milhões (0,10%).

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, a exemplo do que ocorreu 
nos dois meses anteriores, a 
maior parcela das vendas se 
concentrou nos títulos com 
vencimento entre 5 e 10 
anos, que alcançaram R$ 2,1 
bilhões, valor equivalente a 
80,52% do total. Em segui-
da, as aplicações em títulos 
com vencimentos acima de 10 
anos representaram 13,88%, 
enquanto os títulos com ven-
cimento de 1 a 5 anos corres-
ponderam a 5,59%.

Em abril de 2019, o esto-
que do programa fechou em 
R$ 59,30 bilhões, um cres-
cimento de 2,95% com rela-
ção ao mês anterior (R$ 57,6 
bilhões). Os títulos remune-
rados pelo IPCA se mantêm 
como os mais representati-
vos do estoque do programa, 
somando R$ 32,93 bilhões, 
ou 55,54% do total. 

Na sequência, vêm os tí-
tulos indexados à taxa Selic, 
totalizando R$ 17,3 bilhões 
(29,18%), e os títulos pre-
fixados, que somaram R$ 9 
bilhões, com 15,18% do to-
tal. Por último, os títulos in-
dexados ao IGP-M somaram 
R$ 61,98 milhões (0,10%).

Petrobras mostra oportunidades na venda de campos terrestres no ES 
Petrobras iniciou a etapa 

de divulgação da oportu-
nidade (teaser), referente 
à cessão da totalidade de 
suas participações em 27 
campos maduros terrestres, 
incluindo as instalações 
compartilhadas de escoa-
mento e tratamento de pro-
dução, localizados no Espí-
rito Santo, nos municípios 
de São Mateus, Jaguaré, Li-
nhares e Conceição da Bar-
ra, denominadas conjun-
tamente Polo Cricaré.  O 
comunicado foi feito nesta 
segunda-feira. A iniciativa 
faz parte do plano de desin-
vestimento da estatal.

A Petrobras é operadora 
com 100% de participação 
em todos os contratos de 

concessão, que compreen-
dem os seguintes campos: 
Biguá, Cacimbas, Campo 
Grande, Córrego Cedro 
Norte, Córrego Cedro Nor-
te Sul, Córrego Dourado, 
Córrego das Pedras, Fazen-
da Cedro, Fazenda Cedro 
Norte, Fazenda Queimadas, 
Fazenda São Jorge, Guriri, 
Inhambu, Jacutinga, Lagoa 
Bonita, Lagoa Suruaca, 
Mariricu, Mariricu Norte, 
Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio 
Preto Oeste, Rio Preto Sul, 
Rio São Mateus, São Ma-
teus, São Mateus Leste, Se-
riema e Tabuiaiá. 

Em 2018, a produção total 
média desses campos foi de 
cerca de 2,8 mil bpd de óleo 
e 11 mil m3/dia de gás. O 

teaser, que contém as prin-
cipais informações sobre a 
oportunidade, bem como 
os critérios de elegibilidade 
para a seleção de potenciais 
participantes, está disponível 
no site da Petrobras: http://
www.petrobras.com.br/ri. 

De acordo com a estatal, 
as principais etapas subse-
quentes do projeto serão in-
formadas oportunamente ao 
mercado. “A presente divul-
gação está em consonância 
com a Sistemática para De-
sinvestimentos da Petrobras 
e alinhada às disposições 
do procedimento especial 
de cessão de direitos de ex-
ploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbo-

netos fluidos, previsto no 
Decreto 9.355/2018. Essa 
operação está alinhada à 
otimização do portfólio e à 
melhoria de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
a geração de valor para os 
nossos acionistas”, destaca o 
comunicado.

A diversidade é a princi-
pal característica da Bacia 
do Espírito Santo. A parte 
terrestre é composta de di-
versos tipos de hidrocarbo-
netos, desde gás até óleos 
extrapesados O início da 
produção remonta ao final 
dos anos 1960, tendo sido re-
gistradas importantes desco-
bertas desde o fim dos anos 
1990, como Fazenda Alegre, 
Inhambu, Cancã e Jacutinga.
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PTR14 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 23.168.429/0001-98

Relatório da Diretoria. Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os balanços encerrados 
em 31.12.2018 e 31.12.2017 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em R$ mil)
2018 2017

Ativo circulante 184 4.782
Caixa e equivalentes de caixa 63 4.762
Créditos tributários 121 20

Ativo não circulante 160.206 150.558
Realizável a longo prazo: Créditos com pessoas ligadas - 5.319
Permanente: Investimentos 190.206 145.239

Total do ativo 190.390 155.340
Passivo circulante 10.399 11.062
Fornecedores 9.156 -
Tributos a recolher 200 9
Outros débitos 1.043 11.053

Passivo não circulante 6.193 16.411
Tributos diferidos 6.193 1.807
Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.610
Outros débitos - 12.994

Patrimônio líquido 173.798 127.867
Capital social 176.659 127.400
Prejuízos acumulados (10.519) (1.679)
Outros resultados abrangentes 7.658 2.146

Total do passivo e patrimônio líquido 190.390 155.340

Demonstrações de Resultados em 31/12/2018 e 2017 (Em R$ mil)

Demonstrações de Resultados abrangentes em 31/12/2018 e 2017 (Em R$ mil)

Despesas operacionais 2018 2017
Administrativas (289) (1.602)
Resultado de equivalência patrimonial - (1)
Outras receitas operacionais (6.816) 1.928

Total despesas operacionais (7.105) 325
Resultado financeiro, líquido (104) 242

Lucro/(prejuízo) antes do IR e da contribuição social (7.209) 567
Tributos sobre o lucro (1.608) (769)

Prejuízo líquido do exercício (8.817) (202)
Prejuízo líquido atribuído aos quotistas: (8.817) (202)

(8.817) (202)
Prejuízo por quota (em R$) (0,0588) (0,0026)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em R$ mil)

2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (8.817) (202)
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda 5.512 2.146
Resultado abrangente total (3.305) 1.944
Resultado abrangente atribuído aos quotistas: (3.305) 1.944

(3.305) 1.944

Capital social Reservas  
de capital

Prejuízos  
acumulados

Outros resultados  
abrangentesCapital subscrito Capital a integralizar Total

Saldo em 31/12/2016 27.001 - - (1.477) - 25.524
Aumento de capital, conforme 4ª alteração contratual 100.399 - - - - 100.399
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda - - - - 2.146 2.146
Prejuízo líquido do exercício - - - (202) - (202)
Saldo em 31/12/2017 127.400 - - (1.679) 2.146 127.867
Aumento de capital, pela incorporação da empresa ADIX 5.087 - - - - 5.087
Aumento de capital, pela incorporação da empresa PTR4 13.011 - - - - 13.011
Aumento de capital, conforme 8ª alteração contratual 3.220 (1.610) - - - 1.610
Aumento de capital, conforme AGE de 31/12/2018 29.551 - (29.551) - - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital - - 29.551 - - 29.551
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda - - - (23) 5.512 5.489
Prejuízo líquido do exercício - - - (8.817) - (8.817)
Saldo em 31/12/2018 178.269 (1.610) - (10.519) 7.658 173.798

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em R$ mil)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (8.817) (202)
Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial - 1

Tributos diferidos 1.593 668
Apropriação de IOF s/ empréstimos - 146
Encargos financeiros sobre obrigações com terceiros - 74
Ajuste a valor de mercado de propriedades destinadas a renda 4.332 (1.928)
Perda de investimentos 2.483 -

(409) (1.241)
Aumento nos fornecedores 9.156 -
Aumento/(diminuição) nos tributos a recolher 192 (74)
Aumento/(diminuição) em ativos e passivos circulantes
 e não circulantes de empresas incorporadas (2.167) -
Aumento de outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 8.007 6.662
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 14.779 5.347
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos (37.858) (428)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (37.858) (428)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.610
Aumento de capital 30.372 -
Pagamento de obrigações por aquisição de imóveis (11.171) (2.130)
Pagamento de mútuos (821) -
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de financiamento 18.380 (520)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (4.699) 4.399
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.762 363
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 63 4.762

NOTAS EXPLICATIVAS. 1. Contexto operacional: A PTR14 Investimentos 
Imobiliários S.A., doravante denominada como “Companhia” é uma Sociedade 
anônima de capital fechado com sede social localizada na Avenida das Américas, 
nº 4.200 – bloco 5 – sala 501, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.640-
102. Suas atividades preponderantes são: compra, venda e locação de imóveis
próprios, participação em outras Companhias e a administração condominial de
imóveis próprios ou de terceiros. 2. Políticas contábeis: (i) As demonstrações
financeiras foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de 
relatório financeiro (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards

Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), introduzidos no Brasil por meio do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) 
e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). (ii) Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia 
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
empresa atua (a “moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a 
moeda de apresentação;  (iii) As informações financeiras estão de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil. Estas normas exigem que a preparação 
das informações financeiras com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nos julgamentos, premissas e estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das informações financeiras foram apoiadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas de 
uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados; (iv) Os passivos monetários de longo prazo são 
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. 
Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é 
calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de 
juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
3. Relatório dos auditores independentes: As demonstrações financeiras,
encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017, foram auditadas por RSM Brasil 
Auditores Independentes – Sociedade Simples, CRC 2SP-030.002/O-7, e a versão 
completa encontra-se disponível na sede da Companhia para a apreciação.

Luiz Alves Filho – Presidente. Talita Ferreira Verdan – Contadora - CRC-RJ 097129/O-0

Investimento em precatórios pode render até 40% ao ano
Plataforma da 
Hurst permite 
venda direta 
do ativo aos 
investidores

A brasileira Hurst Capital
dispõe de uma plataforma 
que permite às pessoas físi-
cas investirem em ativos re-
ais --aqueles ativos que estão 
na economia real, mas fora 
do mercado financeiro--, 
dentre estes os precatórios, 
os chamados títulos públicos 
judiciais, que são dívidas re-
conhecidas, líquidas e certas 
de governos municipais, es-
taduais e federal que podem 
remunerar o investidor entre 
20 e 40% ao ano. O investi-
mento mínimo via platafor-
ma é de R$ 10 mil. 

Praticamente tão seguras 
quanto qualquer título do Te-
souro Nacional, essas dívi-
das são conhecidas no meio 
jurídico como precatórios, 
ordem de pagamentos contra 
entes públicos já reconheci-
das pela Justiça e em fase de 
pagamento e podem render, 
na média, pelo menos 20% 
ao ano ou cerca de 320% do 
CDI. Enquanto o rendimento 
do Tesouro Direto, se o títu-
lo for mantido até a data do 
vencimento está em torno de 
6,50% ao ano, ou 100% do 
CDI.

A Hurst é uma empre-
sa de investimento em ati-
vos reais. “Não é e não atua 
como instituição financeira, 
correspondente bancário ou 
administrador de carteira de 
valores mobiliários. Tam-
bém não atua como advo-
gado ou procurador de seus 
clientes. As ofertas realiza-
das via plataforma são de 
venda direta do ativo aos 
investidores, os quais pas-
sarão a ser condôminos do 
bem, portanto, essas ofertas 
estão fora do âmbito de atua-
ção da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM)”, diz o 
estatuto da empresa. Além 
do endereço online (https://
app.hurst.capital/), a Hurst 
tem dois escritórios em São 
Paulo, um no bairro do Itaim 
Bibi, e outro no centro da ci-
dade.

Em entrevista ao MONI-
TOR MERCANTIL, Arthur 
Farache, CEO da Hurst, ex-
plica como funciona a plata-
forma que conta com a tec-
nologia de robôs. Segundo 
ele, até então, esse mercado 

era inacessível para as pes-
soas físicas, pois a origina-
ção dos ativos é complexa 
e cara. Era movimentado 
exclusivamente pelas tesou-
rarias das grandes institui-
ções financeiras e fundos de 
investimento especializados. 
“Desenvolvemos robôs que 
vasculham os tribunais em 
busca desses ativos e seus 
titulares de uma forma muito 
mais rápida e segura”, desta-
ca.

Como foi o início do ne-
gócio?

- A gente começou fa-
zendo investimentos pro-
prietários, usando o próprio 
capital, em ativos judiciais 
que ainda não eram pre-
catórios, eram ativos bem 
arriscados. O precatório é 
quando a coisa está defini-
da. E aí você não tem mais 
recursos e não tem que pas-
sar mais por processo judi-
cial. Com dinheiro próprio 
a gente comprava o direito 
patrimonial disponível que 
ainda sequer tinha sido pro-
cessado. Pagávamos advo-
gados, as custas judiciais, 
e assumíamos todo o tra-
balho e tempo que isso iria 
custar. Lá na frente quando 
isso saísse a gente ficava 
com uma parte. Quando 
a gente começa a estudar 
um ativo, fazemos primei-
ro com investimento pro-
prietário para entender o 
ativo, o mercado, e todo o 
processo de auditoria e de 
formalização.  E só depois 
que fizemos isso de for-
ma repetida e aplicando o 
nosso próprio dinheiro e 
que decidimos colocar isso 
em uma plataforma online. 
Oficialmente, a empresa 
começou a operar, em abril.

Inicialmente, a empresa 
fez algumas rodadas pri-
vadas de investimento. A 
primeira rodada deste ano 
fechou em fevereiro e foi 
utilizada para a compra de 
precatórios do Estado de São 
Paulo. O valor total captado 
foi de R$1,56 milhão e deve 
gerar retorno de 30% ao ano.  

Há alguma dificuldade 
em fazer esse tipo de in-
vestimento online? Qual o 
perfil desse público, desse 
brasileiro que vai apostar 
nesse produto?

- Na verdade, hoje com o 
que fazemos na Hurst ficou 
muito simples. Qualquer 
pessoa consegue investir 
com R$ 10 mil nesse ativo. 
Isso porque a gente colo-
cou toda uma camada de 
prestação de serviço que 
tipicamente só as grandes 
instituições financeiras 

possuem, os grandes fun-
dos. E ainda colocou uma 
camada de tecnologia para 
colocar essa história mais 
eficiente e mais barata. 
Caso contrário,  nunca con-
seguiríamos trazer isso ao 
investidor pequeno. Faze-
mos o mesmo trabalho que 
um banco ou grande fundo 
faz na hora de comprar esse 
ativo, só que colocamos 
essa camada de tecnologia 
que deixa o processo mais 
barato e nos possibilita le-
var ao investidor de varejo.

Como os robôs entram 
no processo?

- A gente sempre cria tec-
nologia para explorar deter-
minado ativo. E para cada 
ativo você vai ter uma tec-
nologia diferente. Uma coisa 
é criar uma tecnologia para 
comprar precatório, uma ou-
tra é para adquirir crédito, 
comprar energia. São tecno-
logias diferentes. Estamos 
sempre estudando ativos di-
ferentes.

Como os robôs vascu-
lham os tribunais?

- Essa tecnologia é es-
pecífica para o precatório. 
Os robôs buscam nos sites 
dos tribunais de justiça, nos 
diários oficiais e também 
buscam processos judiciais 
que tenham precatórios. Se-
lecionam aqueles que estão 
melhores em termos das 
características que a gente 
olha, enriquecem os dados 
de contatos daquelas pesso-
as que possuem aquele direi-
to e depois a gente parte para 
negociar. É uma tecnologia 
que ajuda.  Se fosse de forma 
manual levaria tempo. Ima-
gina falar com 20 setores por 
dia. Com essa tecnologia, a 
gente consegue acessar mui-
to mais processos e pessoas.

Uma vez feita essa penei-
ra, qual o segundo passo?

- É como uma mineração 
pegar essas informações. 
Depois vem a tarefa mais 
refinada: fazer a diligên-
cia do papel e dos titulares, 
precificar o ativo correta-
mente, negociar com a pes-
soa que detém o precatório 
dando uma oportunidade 
para ela de antecipar o va-
lor, ao invés de esperar lon-
gos anos pela decisão do 
poder público. Lembrando 
que essa pessoa normal-
mente já enfrentou um pro-
cesso judicial de 10, 15, 20 
anos. Você encara um pro-
cesso judicial contra o po-
der público que sempre tem 
prazo dobrado. No final do 
processo, te emitem um tí-
tulo chamado precatório 
que pode levar mais tempo 

para receber. A coisa toda é 
penosa para essas pessoas, 
muitas morrem antes de re-
ceber, tem muita gente em 
tratamento de saúde. Aliás, 
aqui temos vários casos e 
estamos documentando em 
vídeo depoimentos de pes-
soas que estavam precisan-
do do dinheiro para fazer 
tratamento de saúde, uma 
cirurgia, por exemplo. En-
tão, olhando para esse lado 
estamos ajudando essas 
pessoas.

E depois, o que vocês fa-
zem com o precatório?

- Temos uma estratégia 
muito definida do que ire-
mos fazer com esses pre-
catórios que é modelar fi-
nanceiramente para vender 
para investidores que con-
cordam em esperar aquele 
prazo. A empresa origina os 
precatórios, faz todo o pro-
cesso de due diligence e o 
monitoramento do ativo até 
sua liquidação. Como esse 
mercado ainda não tem li-
quidez, o investimento é de 
médio prazo. “A aplicação 
de pessoas físicas, pode ser 
um excelente negócio se o 
investidor dispuser de um 
capital que possa manter 
aplicado de 12 a 36 meses, 
que é a média da efetiva 
quitação dos nossos preca-
tórios. O risco nesse tipo de 
aplicação fica por conta da 
data do depósito em conta, 
já que a dívida é reconhe-
cida pelos entes públicos 
e pela Justiça, mas sempre 
podem ocorrer imprevistos 
que retardem seu pagamen-
to, entre 12 a 36 meses.

Como está sendo a acei-
tação no mercado?

- Está sendo bem grande. 
Não estamos conseguindo 
na verdade originar a quan-
tidade de precatórios que 
temos de demanda. A gente 
também não quer aumen-
tar tanto a originação. Tem 
vindo bastante investidores 
atrás desse ativo. Porque é 
um ativo que tem risco de 
crédito muito bom, é do go-
verno. É um ativo que tem 
uma rentabilidade muito 
boa. A diferença desse ati-
vo é que a liquidez dele é 
um pouco incerta. Por que 
é incerta? Porque, embora 
a gente consiga fazer cálcu-
los de como está “a fila “de 
pagamentos do precatório e 
as finanças do ente federati-
vo, e prever mais ou menos 
quando aquele precatório 
será pago, a gente depende 
do judiciário para levantar o 
dinheiro. Aí o juiz está de fé-
rias, dá problema no sistema 
do tribunal, acontece uma 

Arthur Farache: ‘Desenvolvemos robôs que vasculham  
os tribunais em busca desses ativos’ 

série de questões ali que po-
dem antecipar o pagamento 
ou atrasar o pagamento. Tem 
liquidez, mas não tem prazo, 
o dia exato do pagamento. 
Não temos como estabelecer 
período obrigatório, o que 
damos é uma sinalização 
do que a gente acredita que 
vai ser o prazo de operação 
daquele ativo específico. 
Sinaliza para o investidor. 
De forma alguma a gente se 
compromete com o prazo da 
liquidação, não tem como 
saber.

E existe uma média de 
tempo para o investidor 
receber?

- Depende de cada preca-
tório, depende das finanças 
públicas de cada ente federa-
tivo. O Estado de São Paulo, 
por exemplo, está pagando 
precatório de 2002. A união 
está pagando em dia, em no 
máximo 18 meses.

Em termos de acesso à 
plataforma, uma pessoa 
que mora no interior de 
São Paulo, por exemplo, 
e tem os R$ 10 mil para 
aplicar, como ela pode in-
vestir?

- Investidor de qualquer 
lugar do Brasil pode aplicar, 
desde que seja maior de idade, 
tenha conta bancária, e que o 
dinheiro seja de origem lícita. 
Mas, antes de tudo, ele tem 
que analisar o precatório, tirar 
todas as dúvidas sobre o ati-
vo. Ele assina o contrato onli-
ne. E a partir daí, o investidor 
começa a receber relatórios 
mensais sobre o andamen-
to daquela ação. Temos uma 
equipe comercial preparada 
para prestar informações se 
necessário.

Quais as expectativas da 
empresa nos próximos me-
ses?

- Nossa plataforma se 
propõe a ser a primeira 
plataforma online do Bra-
sil de investimentos de 
ativos reais. Na verdade, a 
gente já é porque não te-
mos nenhum concorrente. 
Mas temos interesse em 
desenvolver a cultura no 
mercado brasileiro de que 
o investidor não precisa 
só investir no mercado fi-
nanceiro. Ele pode investir 
em ativos reais, em coisas 
que as pessoas sempre in-
vestiram, mas dentro de um 
determinado nicho especí-
fico. Por exemplo, as pes-
soas sempre investiram em 
imóveis, mas de forma não 
profissional. Aí a gente co-
loca uma camada de gestão 
financeira, de tecnologia e 
aí possibilita vários inves-
tidores aplicarem um pou-
co do dinheiro em ganho 
de escala. Advogados, por 
exemplo, sempre investi-
ram em precatórios. Só 
que forma não profissional, 
porque ele não entende de 
investimento. A filosofia 
é simples. Pegamos ativos 
reais que têm potencial 
de valorização e coloca-
mos serviço financeiro, 
tecnologia e deixamos as 
pessoas investirem no va-
rejo Colocamos de forma 
transparente. Sabemos que 
o brasileiro não é investi-
dor de bolsa de valores (a 
bolsa tem mais de 100 anos 
e tem x cpfs). O brasileiro 
quer investir em poupança 
e imóvel. Porque ele vê e 
tem mais segurança. O que 
estamos tentando fazer é 
isso: aqui, você tem ativos 
reais, não vai ter aquela vo-
latilidade que tem na bolsa, 
sempre terá lastro de uma 
coisa que existe.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Valores em milhares de reais)

ATIVO Nota 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 8.593 78.474
Impostos e contribuições a recuperar 878 1.790
Adiantamento para futuro aumento de capital 4 168.600 -
Outros 14 -
Total do ativo circulante 178.085 80.264
NÃO CIRCULANTE
Adiantamento para futuro aumento de capital 4 - 367.200
Impostos e contribuições a recuperar 1.665 -
Outros 20 -
Investimento em coligada 5 1.522.241 1.379.717
Imobilizado 3 4
Total do ativo não circulante 1.523.929 1.746.921
TOTAL DO ATIVO 1.702.014 1.827.185
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar 6 116 112.399
Partes relacionadas 7 207 173
Impostos e contribuições a recolher 12 42
Total do passivo circulante 335 112.614
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar 6 65.242 38.600
Total do passivo não circulante 65.242 38.600
TOTAL DO PASSIVO 65.577 151.214
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 8.a 2.021.400 1.881.400
Capital a integralizar 8.b (27.486) (25.500)
Prejuízos acumulados (357.477) (179.929)
Total do patrimônio líquido 1.636.437 1.675.971
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.702.014 1.827.185

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 
31/12/2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto valores por ação)

Nota 2018 2017
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 (125.076) (35.966)
Despesas gerais e administrativas 10 (4.610) (5.914)
Outras despesas 12 (46.864) (38.600)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO 
RESULTADO
 FINANCEIRO (176.550) (80.480)
Receitas financeiras 11 1.065 13.446
Despesas financeiras 11 (2.063) (7.511)
RESULTADO FINANCEIRO (998) 5.935
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS (177.548) (74.545)
Imposto de renda e contribuição social 9 - (25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (177.548) (74.570)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação (em 
R$) (0,09) (0,04)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO

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

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (177.548) (74.570)
Outros resultados abrangentes - -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (177.548) (74.570)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
Capital 
social

Capital a 
integrali-

zar

Prejuízos 
acumula-

dos

Total do 
patrimônio 

líquido
SALDO EM 01/01/2017 1.831.400 - (105.359) 1.726.041
Subscrição de capital 8 50.000 (50.000) -
Integralização de 
capital 8 - 24.500 - 24.500
Prejuízo do exercício - - (74.570) (74.570)
SALDO EM 31/12/2017 1.881.400 (25.500) (179.929) 1.675.971
Subscrição de capital 8 140.000 (140.000) - -
Integralização de 
capital 8 - 138.014 - 138.014
Prejuízo do exercício - - (177.548) (177.548)
SALDO EM 31/12/2018 2.021.400 (27.486) (357.477) 1.636.437

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Nota 2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (177.548) (74.570)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício
Depreciação 1 1
Resultado de equivalência patrimonial 5 125.076 35.966
Provisões “Earn-out” 12 26.642 38.600
Juros e variações monetárias - contas a pagar 

Engie Brasil 11 1.380 7.093
Variações monetárias - contas a pagar Mitsui & Co 11 13 -
Imposto de renda e contribuição social 9 - 25
Atualização monetária contas a receber - Engie Brasil 11 - (2.719)
Atualização monetária impostos a recuperar 11 (116) -

Redução (aumento) em ativos:
Contas a receber - 151.268
Impostos e contribuições a recuperar (637) (1.678)
Outros (14) -

Aumento (redução) em passivos:
Contas a pagar 6 96 (37)
Partes relacionadas 7 21 8
Impostos e contribuições a recolher (29) (2.098)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativid. 

operacionais (25.115) 151.859
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO
Adiantamento para futuro aumento de capital em coligada 4 (69.000) (99.600)
Pagamento parcela pendente aquisição de particip. 
em coligada (113.760) -
Outros (20) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (182.780) (99.600)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Capital integralizado 8 138.014 24.500
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 138.014 24.500
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (69.881) 76.759
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3 78.474 1.715
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3 8.593 78.474
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (69.881) 76.759
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

(Valores expressos em milhares reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais: A Mizha Energia Participações S.A. (“Companhia”) é
uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede na Praia do Flamengo, 
200 - 14° andar, sala 1401 - parte, Rio de Janeiro. A Companhia foi constituída 
em 07/08/2013, e é uma subsidiária integral a Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”). A
Companhia tem por objeto social: (i) a participação no capital social da Energia 
Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”), sendo esta última detentora de concessão 
de uso de bem público para a exploração da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE
Jirau”), no Rio Madeira, Estado de Rondônia; (ii) compra e venda de energia
elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL no Brasil, na condição de
Companhia comercializadora de energia elétrica; (iii) participação em outras
companhias, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acio-
nista ou quotista; e (iv) representação de outras companhias, nacionais ou
estrangeiras. Em 29/06/2018, conforme deliberado pela Assembleia Geral
Extraordinária, foi aprovada a incorporação da controladora ESBR Participações 
S.A. pela controlada Energia Sustentável do Brasil S.A., nos termos do Proto-
colo e Justificação de Incorporação. A incorporação está inserida em uma
reestruturação e simplificação da atual estrutura societária das partes e possi-
bilita o aproveitamento de sinergias e a redução de despesas administrativas
e operacionais, a otimização de recursos, a redução de obrigações societárias, 
publicações e auditoria externa e o melhor gerenciamento de fluxo de caixa.
Como resultado desta incorporação, a ESBR Participações S.A. foi extinta de
pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a Energia
Sustentável do Brasil S.A. sucederá a ESBR Participações S.A. em todos os
seus direitos e obrigações, tudo na forma do artigo 227 da Lei nº 6.404/76. O
patrimônio líquido da ESBR Participações S.A. foi avaliado em 30/04/2018, com 
base no valor contábil, pelo montante de R$9.343, conforme Laudo de “Avalia-
ção Contábil Para Fins de Incorporação”, emitido por empresa independente
especializada, datado de 30 de maio de 2018. A ESBR realizou a incorporação 
com base no balancete de 30/06/2018 que apresentava o patrimônio líquido de 
R$9.299. Esta transação não gerou efeito para a Companhia, sendo o seu in-
vestimento apenas transferido da ESBRP para a ESBR. 2. Principais Políticas
Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). As práticas contábeis adotadas no
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Companhia confirma que
estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras e que estas correspondem as utilizadas em sua
gestão. 2.2. Base de elaboração - As demonstrações financeiras foram elabo-
radas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi-
nanceiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme
descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é basea-
do no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos e serviços. A
Companhia elaborou essas demonstrações financeiras com base no pressu-
posto da continuidade de suas operações. A Administração não tem conheci-
mento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa
sobre a capacidade da Companhia em continuar operando. 2.3. Moeda funcio-
nal e de apresentação - Conforme estabelecido pelo Pronunciamento Técnico
CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de
Demonstrações Contábeis, a Companhia definiu que sua moeda funcional é o
real - R$. As demonstrações financeiras da Companhia estão apresentadas
em milhares de reais - R$. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa - 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 demais fins. A Companhia
considera como caixa e equivalentes de caixa os depósitos bancários e as
aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conheci-
do de caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 2.5. Inves-
timento em coligada - Nas demonstrações financeiras da Companhia, as infor-
mações financeiras da coligada ESBR (nota explicativa nº 5) são reconhecidas
por meio do método de equivalência patrimonial, em conformidade com os
requerimentos do pronunciamento técnico CPC 18 (R2) - Investimento em
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. De
acordo com o método de equivalência patrimonial, um investimento em uma
coligada é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao custo e ajustado 
em seguida para reconhecer a participação societária da Companhia no resul-
tado e em outros resultados abrangentes da coligada. Quando a participação
da Companhia nas perdas de uma coligada ultrapassa a participação da Com-
panhia nessa coligada (que inclui quaisquer participações de longo prazo que, 
em sua essência, formam parte do investimento líquido da Companhia na co-
ligada ou “joint venture”), a Companhia deixa de reconhecer sua participação
em perdas adicionais. As perdas adicionais são reconhecidas somente na
medida em que a Companhia incorreu em obrigações legais ou presumidas ou 
assumiu obrigações em nome da coligada. O exercício social da coligada é
coincidente com o da Companhia. 2.6. Avaliação do valor recuperável dos
ativos de longa duração - Ao fim de cada exercício, a Companhia verifica se há
indicação de que seus ativos tangíveis, intangíveis e investimento em coligada 
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável (“impairment”). Caso 
haja tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado e o valor contá-
bil dos bens tangíveis ou intangíveis é reduzido para refletir o valor recuperável
estimado. Portanto, o montante recuperável é o maior valor entre o valor justo
menos os custos de venda ou o valor em uso. Caso haja a contabilização de
perda por redução ao valor recuperável (“impairment”), ela é reconhecida ime-
diatamente no resultado do exercício. 2.7. Contas a pagar - São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes en-
cargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridas, quando aplicáveis, e
representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
de fornecedores no curso normal das operações da Companhia. 2.8. Provisões 
- As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação
presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado, e que 
seja provável que a Companhia será requerida a liquidar tal obrigação, e esta 
possa ser confiavelmente mensurada. O montante reconhecido como provisão 
representa a melhor estimativa da contraprestação que será devida para liqui-
dar a obrigação na data do balanço, levando-se em consideração os riscos e 
as incertezas em torno da obrigação. Riscos contingentes avaliados como de 
perda possível são divulgados nas demonstrações financeiras, porém não são 
reconhecidos em conta específica do balanço patrimonial. 2.9. Instrumentos 
financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a 
Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos 
e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e pas-
sivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao 
valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor 
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento 
inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
imediatamente no resultado. 2.10. Principais julgamentos contábeis e fontes de 
incertezas nas estimativas - Na aplicação das principais políticas contábeis da 
Companhia, a Administração deve exercer julgamentos e desenvolver estima-
tivas para os valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente 
obtidos por meio de outras fontes. As estimativas e premissas associadas são 
baseadas na experiência histórica e demais fatores considerados relevantes e, 
portanto, os resultados futuros podem divergir dessas estimativas. A liquidação 
das transações envolvendo estimativas poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As principais estima-
tivas referem-se à provisão para “impairment” sobre o investimento em coliga-
da e expectativa de constituição e realização dos créditos tributários. 2.11. 
Normas e interpretações novas e revisadas - Normas e interpretações novas 
e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 1º janeiro de 2018 - • CPC 
48 - Instrumentos Financeiros (IFRS 9 - “Financial Instruments”). • IFRS 15 - 
Receita de Contratos com Clientes. • IFRIC 22 - Transações em Moeda Estran-
geira e Considerações Antecipadas. • Modificações à IFRS 1 e IAS 28 - Ciclos 
de Melhorias Anuais 2014-2016. • Modificações à IFRS 2 - Classificação e 
Mensuração de Transações de Pagamentos Baseados em Ações. • Modifica-
ções à IFRS 4 - Contratos de Seguro (aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9). • 
Modificações à IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - Clarificações. • 
Modificações à IAS 40 - Transferências de Propriedades de Investimento. Essas 
normas e interpretações novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a 
partir de 1º de janeiro de 2018 não geraram impactos relevantes para a Com-
panhia e sua coligada ESBR. Normas e interpretações novas e revisadas já 
emitidas, mas ainda não efetivas em 31/12/2018 - • IFRS 16 - Arrendamento 
Mercantil. (a). • IFRS 17 - Contrato de Seguro. (b). • IFRIC 23 - Incerteza sobre 
o Tratamento do Imposto de Renda. (a). • Modificações às IFRS 3 e 11 e às
IAS 12 e 23 - Ciclo Anual de Melhorias  2015 - 2017. (a). • Modificações à IFRS
9 - Instrumentos Financeiros (Pré-pagamento com Compensação Negativa).
(a). • Modificações à IAS 28 - Investimentos de Longo Prazo em Associadas e
Empreendimentos Conjuntos. (a). Em vigor para exercícios anuais iniciados em
ou após: (a) 1° de janeiro de 2019. (b) 1º de janeiro de 2021. O CPC ainda não 
emitiu pronunciamento equivalente para à IFRS 17 anteriormente citada, mas
existe expectativa de que o faça antes da data requerida de sua entrada em

vigor. A adoção antecipada das IFRS está condicionada à aprovação prévia 
em ato normativo do CFC. A Companhia ainda não concluiu a sua análise 
sobre os eventuais impactos dessas IFRS/CPC novas e revisadas, já emitidas 
e ainda não efetivas. Não são esperados impactos relevantes considerando as 
despesas atuais da Companhia. Adicionalmente, conforme análise efetuada 
pela Administração da ESBR as IFRS/CPC novas e revisadas aplicáveis a 
partir de 01/01/2019 não produziram impactos relevantes para a mesma.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa:

31/12/2018 31/12/2017
Bancos 321 325
Aplicações financeiras 8.272 78.149
Total 8.593 78.474
As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários - CDB, com remuneração de 95,7% do Certificado de Depósito 
Interbancário - CDI, podendo ser resgatados a qualquer momento sem perdas 
significativas dos rendimentos a serem auferidos. 
4. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital:
Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 168.600 367.200
Total 168.600 367.200
Circulante 168.600 -
Não circulante - 367.200
Durante o exercício findo em 31/12/2018, a Companhia e os demais acionistas
da ESBR realizaram adiantamentos para futuro aumento de capital na coligada, 
com o objetivo de suportar a ESBR com os recursos financeiros necessários para
cumprir com os seus compromissos. A participação da Companhia nesses AFACs 
foi de R$69.000 em 2018 (R$99.600 em 2017). Em 31/12/2018, reclassificamos
o saldo da conta de ativo não circulante para ativo circulante, pois os acionistas 
capitalizarão o saldo dentro do próximo exercício. 5. Investimento em Coligada:

31/12/2018 31/12/2017
ESBR Participações S.A.(*) 1.522.241 1.379.717
Total 1.522.241 1.379.717
(*) Em 2017 a Companhia possuía participação indireta, por meio da ESBR 
Participações S.A. (“ESBRP”), no capital social da Energia Sustentável do Brasil 
S.A. Em 29/06/2018, foi aprovada a incorporação da ESBR Participações S.A, 
pela Enegia Sustentável do Brasil S.A. (nota explicativa nº 1). a) Informações 
sobre a participação societária

2018 2017

Nome da 
coligada País

% de par-
ticipação

Prejuízo 
da coliga-

da

Patri-
mônio 

líquido da 
coligada

Preju-
ízo da 

coliga-
da

Patri-
mônio 

líquido da 
coligada

ESBR/ESBRP Brasil 20% (1.202.490) 8.408.047 (86.957) 8.242.852
b) Movimentação da participação societária

2018 2017
1° de janeiro 1.379.717 1.415.683
Equivalência patrimonial (i) (125.076) (35.966)
Aumento de capital (ii) 267.600 -
31 de dezembro 1.522.241 1.379.717
(i) Reconciliação do resultado da coligada

2018

Total 100%

% de par-
ticipação 

20%
Resultado do exercício da coligada (1.202.490) (240.498)
Efeito de depreciação decorrente da redução no ativo
 imobilizado alocado na aquisição 52.887 10.577
“Impairment”, líquido de impostos (*) 493.986 98.797
Ajuste de exercício anterior (**) 30.239 6.048
Resultado do exercício ajustado (625.378) (125.076)

2017

Total 100%

% de par-
ticipação 

20%
Resultado do exercício da coligada (86.957) (17.391)
Reversão “Impairment”, líquido de impostos (*) (148.510) (29.702)
Efeito de depreciação decorrente da redução no ativo
 imobilizado alocado na aquisição 55.635 11.127
Resultado do exercício ajustado (176.832) (35.966)
(*) Durante o processo de alocação do preço de compra, foi alocado uma re-
dução ao valor do ativo imobilizado da ESBR. Dessa forma, a Administração 
da Companhia desconsiderou os efeitos da constituição e reversão da provisão 
para perda por redução ao valor recuperável (“Impairment”) do ativo imobiliza-
do efetuados pela coligada no cálculo de sua equivalência patrimonial. (**) 
Durante o exercício de 2018 a ESBR identificou um ajuste referente a exercício 
anterior relacionado ao aproveitamento de créditos retroativos do PIS e COFINS 
provenientes de compra de energia e dos pagamentos da TUST (Tarifa de 
Utilização do Serviço de Transmissão) ocorridas no exercício findo em 
31/12/2017. (ii) Em 22/05/2018, a Companhia subscreveu e integralizou capital 
na investida no montante de R$267.600 por meio da capitalização dos valores 
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC. 5.1. Informações 
gerais sobre a coligada indireta da ESBR - A ESBR é uma sociedade anônima 
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida 
Almirante Barroso, 52 - sala 2.802, constituída em 15/07/2007, com filial em 
Porto Velho - RO, na Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em 
12/12/2009. A ESBR tem como objeto social a construção (já concluída) e 
exploração comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), em consonân-
cia com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do empreendimen-
to, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo termo 
aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da ESBR são regulamentadas, 
principalmente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo de duração da ESBR, pre-
visto no estatuto social, será a princípio, o prazo de 35 anos (até 13/08/2043), 
contados da data de assinatura de seu contrato de concessão (13/08/2008). O 
prazo poderá ser prorrogado e alterado em acompanhamento ao prazo de vi-
gência da concessão da UHE Jirau.  Em setembro de 2013, teve início a ope-
ração comercial da primeira unidade geradora (UG) da UHE Jirau. Com a pu-
blicação do Despacho nº 3.032 da ANEEL, de 22/11/2016, a UHE Jirau 
completou, formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras em 
operação comercial. No dia 16/12/2016, ocorreu a cerimônia de inauguração 
da UHE Jirau. Em 11/07/2018, foi publicada a portaria MME nº 155, da Secre-
taria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, que definiu os novos 
montantes de garantia física da UHE Jirau, passando de 2.212,6 MW médios 
para 2.205.6 MW. Excepcionalmente, por tratar-se de usina estruturante, a 
garantia física foi obtida com a entrada em operação comercial da 33ª unidade 
geradora, marco alcançado em 31/07/2015. Nos últimos exercícios, ESBR vem 
apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido 
(R$1.202.490 em 31/12/2018 (R$57.214 em 31/12/2017)), decorrentes entre 
outros pelos impactos financeiros de seus financiamentos e perdas registradas 
em decorrência da não realização do seu imobilizado, bem como apresenta 
capital circulante líquido negativo de R$314.358 em 31/12/2018 (R$54.185 em 
31/12/2017). A ESBR prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o 
CCL negativo. As obrigações de aportes dos acionistas da ESBR vêm sendo 
cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requisitos acordados 
no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financiamento junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais 
bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação das 
obrigações deste contrato, a fazer aportes na ESBR sempre que necessário. 
O Acordo dos Acionistas prevê que os acionistas concordam com a realização 
de aumentos de capital da ESBR, no valor correspondente ao montante total 
dos recursos que por eles deverão ser aportados para a implantação da UHE 
Jirau (já concluída) e prestação da Garantia de Fiel Comprimento e outros 
compromissos previstos no edital do leilão. 5.2. Operação comercial - Após 
sagrar-se vencedora do Leilão nº 05/2008, a ESBR obrigou-se a viabilizar e a 
executar todas as obras civis visando à construção da UHE Jirau e à sua pos-
terior operação. Para tanto, o Contrato de Concessão firmado pela ESBR es-
tabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão das obras civis e para 
o início da operação de cada uma das unidades geradoras da UHE Jirau. Ao
longo da construção, no entanto, uma série de eventos de força maior inimpu-
táveis à ESBR - dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de
consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária e do
planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais - abalou o
ritmo da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no 
contrato para início da geração de energia e consequente suprimento dos
contratos firmados não pudessem ser atendidas. No processo de excludente

de responsabilidade, o status não se alterou, ou seja, a ESBR teve seu pedido 
julgado procedente em primeira instância para reconhecer a excludente pelo 
período de 535 dias. A sentença, registre-se, está embasada em prova pericial 
produzida judicialmente por meio de ação cautelar de produção antecipada de 
provas. O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspen-
deu parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara Federal de 
Porto Velho e determinou um cenário que denominamos de “zero a zero”. Isto 
porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de suspensão de 
efeitos de sentença, é obstado a aplicação de penalidades regulatórias à ESBR, 
ao passo que não se reconhece o direito de recebimento dos valores a que faz 
jus por força do reconhecimento da sua excludente de responsabilidade pelo 
período de 535 dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sentença 
de primeiro grau, mas tal recurso - distribuído para a 6ª Turma do TRF1 - aguar-
da manifestação do relator para ser incluído na pauta de julgamento. Não tra-
balhamos com a hipótese de julgamento da apelação em 2019. 5.3. Capital de 
giro e endividamento - O BNDES aprovou, em 15/08/2018 - por meio da carta 
nº 118/2018 - BNDES AIE/DEENE1 a postergação para o preenchimento inte-
gral e em dinheiro da conta reserva do serviço da dívida, de 15/08/2018 para 
15/08/2019. O sindicato de bancos formado por Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Bradesco e Itaú BBA, 
aprovaram em 14/09/2018, a postergação para o preenchimento integral e em 
dinheiro da conta reserva do serviço da dívida, de 14/08/2018 para 14/08/2019. 
Em 27/03/2018, foi realizada a 4ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, no 
valor de R$1.251. Em 31/12/2018, a ESBR possuia fiança no valor de 
R$207.139, emitida pelo Banco Safra S.A. (R$177.733) e pelo Itaú Unibanco 
S.A. (R$29.406), além de um complemento de R$108.137 (R$117.686 em 
31/12/2017), aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com rentabilidade 
de 100,52% da taxa Selic diária em média. Essa aplicação corresponde a 52% 
do total da composição entre carta fiança e conta reserva. Cabe destacar que 
esse valor está classificado como depósitos vinculados que compõem a conta 
reserva. Os contratos de financiamento também preveem que, se a ESBR não 
vendesse sua energia destinada ao ACL, os acionistas da ESBR adquiririam 
essa energia na proporção de suas participações no capital da ESBR, a um 
determinado preço definido nos contratos de financiamento. Conforme o Con-
trato de Financiamento direto com o BNDES e o Contrato de Financiamento na 
modalidade de repasse, por meio do sindicato de bancos, a ESBR deve manter 
um índice anual de capitalização (patrimônio líquido/ativo total) igual ou superior 
a 0,2 até 31/12/2016 e igual ou superior a 0,25 no exercício seguinte. Em 
31/12/2018, a ESBR possuía um índice de capitalização em base anual de 0,39 
(0,42 em 31/12/2017). Durante o período de amortização dos financiamentos, 
a ESBR deve manter um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de 
no mínimo 1,2, conforme a cláusula 15ª do Contrato de Financiamento. Esse 
índice é calculado pela equação “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization - EBITDA” / Serviço da Dívida (amortização de principal, mais 
pagamento de juros), com base nas informações expressas nas demonstrações 
financeiras auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores Mo-
biliários - CVM, em base anual. O índice apurado e verificado no exercício 
findo em 31/12/2018 foi de 0,23 (1,83 em 31/12/2017). A ESBR, em função do 
impacto do GSF, apurou índice de cobertura do serviço da dívida “ICSD” inferior 
a 1,2, quando considerado o efeito do “impairment” sobre o resultado do exer-
cício findo em 31/12/2018. A questão do GSF é sistêmica e o Governo está 
empenhado em resolver, no curto prazo, essa questão. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os Bancos repassadores 
conhecem e entendem a questão como transitória. Em 26/12/2018, a ESBR 
obteve junto BNDES, por meio de Carta nº 179/2018, a anuência para dispen-
sa do cumprimento do ICSD em 2018. O processo de aprovação por parte dos 
bancos repassadores, cujo o líder é o Banco do Brasil, está em andamento e 
segue seu rito habitual. Não obstante o processo de análise dos bancos ainda 
não estar concluído, a apuração de ICSD inferior a 1,2 não representa hipóte-
se de reclassificação da dívida, mas a necessidade de acréscimo do saldo da 
conta reserva, após apuração do ICSD feita sobre as demonstrações publicadas 
pela ESBR, até 31/05/2019. Tal entendimento está suportado pelo Escritório 
de Advogados - Ulhôa Canto Resende & Guerra Advogados, conforme Opinião 
Legal emitida em 19/02/2019. Adicionalmente, a ESBR conta com o compro-
misso de suporte financeiro de seus acionistas para obtenção de recursos 
necessários para realização do depósito na conta reserva, caso o “waiver” 
venha a ser negado. 5.4. As principais informações financeiras da coligada 
conforme demonstrações financeiras reapresentadas do exercício findo em 
31/12/2018, emitidas em 12/03/2019, são como segue:

31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Ativo circulante 575.300 887.521
Ativo não circulante 20.844.567 21.752.338
Total do ativo 21.419.867 22.639.859
Passivo
Passivo circulante 889.658 941.706
Passivo não circulante 12.122.162 12.087.616
Patrimônio líquido 8.408.047 9.610.537
Total do patrimônio líquido e passivo 21.419.867 22.639.859

31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado)

Receita operacional líquida 2.449.638 2.846.855
Custos sobre energia vendida (2.359.573) (1.789.463)
Lucro bruto 90.065 1.057.392
Outras receitas (despesas) líquidas (762.725) 225.878
Despesas gerais e administrativas (111.060) (144.761)
Resultado financeiro (1.040.312) (1.220.939)
Prejuízo antes dos impostos (1.824.032) (82.430)
Imposto de renda e contribuição social diferido 621.542 25.216
Prejuízo do exercício (1.202.490) (57.214)
As demonstrações financeiras da ESBR referentes ao exercício findo em 
31/12/2017 foram reapresentadas em função da necessidade de reclassificar 
certas rubricas na demonstração do resultado, todavia não houve alteração 
do prejuízo do exercício findo em 31/12/2017, bem como contas do ativo não 
circulante (imobilizado versus intangível). Também foi identificado pela ESBR 
um ajuste referente a exercício anterior relacionado ao aproveitamento de 
créditos retroativos do PIS e COFINS provenientes de compra de energia e 
dos pagamentos da TUST (Tarifa de Utilização do Serviço de Transmissão) 
ocorridas no exercício findo em 31/12/2017. Esse ajuste apresentou alteração 
no resultado da ESBR de 2017 no montante de R$30.239, líquidos de impostos. 
Conforme permitido pelo ICPC 09 (R2) item 63, a Companhia não efetuou a 
reapresentação de suas demonstrações financeiras e reconheceu a sua parti-
cipação nesse ajuste como parte do seu resultado de equivalência do exercício 
de 2018. 6. Contas a Pagar:

31/12/2018 31/12/2017
Engie Brasil Participações Ltda.(i) - 112.381
Engie Brasil Participações Ltda. (ii) 65.242 38.600
Outros 116 18
Total 65.358 150.999
Circulante 116 112.399
Não circulante 65.242 38.600

(i) Valor referente a parcela pendente de pagamento na aquisição de 20% de
participação na ESBRP. Em 16/02/2018 foi pago a última parcela no montante de 
R$113.760. (ii) Valor referente a provisão de devolução de montante descontado 
na aquisição do Investimento junto à Engie Brasil Participações Ltda, sendo
ajustado pela taxa de 100% CDI. 7. Transações com Partes Relacionadas: a)
Contas a pagar

31/12/2018 31/12/2017
Mitsui 207 173
Em 16/01/2014, foi celebrado contrato de “Service and Support Agreement” 
entre a Companhia e a Mitsui. Nesse contrato está previsto que a Mitsui, por 
meio dos seus departamentos internos, auxiliará a Companhia nas áreas de 
planejamento estratégico, tributos, análise de risco, TI, financeiro, auditoria 
interna e etc., os valores a serem pagos trimestralmente pela Companhia no 
valor de ¥5.900 (Iene), equivalente à R$200 em média durante o ano consi-
derando a PTAX do período que as operações ocorreram. b) Remuneração 
de administradores - A remuneração do pessoal-chave da Administração 
durante os exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017 foi de R$372 e R$167, 
respectivamente, a título de pró-labore e/ou ajuda de custo. 8. Patrimônio Lí-
quido: a) Capital social - Em 31/12/2018, o capital subscrito é de R$2.021.400 
(R$1.881.400 em 31/12/2017), representado por 2.021.400 ações ordinárias 
nominativas (1.881.400.000 ações ordinárias nominativas em 31/12/2017), no 
valor nominal de R$1,00 (um real) cada.
Em 01/08/2018 e 22/11/2018, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, foi 
deliberado pelos sócios o aumento do capital da Companhia de R$1.881.400 
para R$2.021.400, mediante a emissão de 140.000 (cento de quarenta mil) 
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ARGO II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 13/05/2019 - 1. Hora e Local: Em 13/05/2019, às 10h00, na sede da Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), em 
São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP 04533-013. 2. Convocação e Presença: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a 
convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Mar-
celo Antônio Gonçalves Souza, Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital da Com-
panhia; (ii) a alteração do objeto social da Companhia; (iii) a alteração dos poderes de representação da Companhia;(iv) a alteração do prazo 
de gestão da diretoria da Companhia; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após aprovada a lavratura desta 
ata em forma de sumário, por unanimidade, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista aprovou as seguintes 
deliberações: 5.1. Aumento do capital social da Companhia no valor de R$ R$ 13.044.496,00 mediante a emissão de 13.044.496 novas ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, estabelecido em observância aos critérios previstos 
no artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital dos atuais R$ 25.000.504,00, divididos em 25.000.504 ações, 
para R$ 38.045.000,00, divididos em 38.045.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As 13.044.496 novas ações são 
subscritas neste ato pela Acionista e serão integralizadas até 31/12/2019, nos termos do Boletim de Subscrição constante do Anexo I à presente 
ata. E, consequentemente, aprovar a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a redação constante 
do Estatuto Social consolidado na forma do Anexo II. 5.2. Alteração do objeto social da Companhia para passar a evidenciar o propósito espe-
cífico da SPE e, consequentemente, aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a redação constante 
do Estatuto Social consolidado na forma do Anexo II. 5.3. Alteração dos poderes de representação da Companhia para fins da padronização 
da redação com as demais sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico da Companhia e, consequentemente, aprovar a alteração do 
Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a redação constante do Estatuto Social consolidado na forma do Anexo II. 5.4. 
Alteração do prazo de gestão da diretoria para 2 anos, permitida a reeleição e, consequentemente, aprovar a alteração do Artigo 7º do Estatuto 
Social da Companhia, que passará a ter a redação constante do Estatuto Social consolidado na forma do Anexo II. 5.4. Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, para refletir as alterações aprovadas nos itens acima, bem como a nova redação de suas principais disposições, de forma 
que o Estatuto Social da Companhia passe a vigorar na forma constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou em forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionista presente: Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 13/05/2019. Mesa: 
André Felipe Fernandes Figueira - Secretário. JUCESP nº 269.306/19-5 em 21/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral Ordi-
nária Realizada em 10/05/2019 - 1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), na Rua 
Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 53, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 10h30 do dia 10/05/2019. 2. Convocação 
e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das Sociedades 
por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assi-
naturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Registra-se, ainda, a presença: (i) do Sr. Patricio Marques 
Roche (CRC nº 1 RJ 081115/O-4), na condição de representante da PriceWaterHouseCoopers (PwC); e (ii) do Sr. André Figueira, na 
qualidade de Diretor da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 3. Mesa: Pre-
sidiu os trabalhos o Sr. Marcelo Antônio Gonçalves Souza, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. André Felipe Fernandes 
Figueira. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a prestação de contas da administração, exame, discussão e votação ao Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 2018; (iii) a fixação 
da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019; e (iv) a eleição de novo diretor da Companhia. 
5. Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição 
ou protesto, a única acionista, decidiu: (i) aprovar a prestação de contas da administração, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2018, publicados no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, página 129, e no Jornal Monitor Mercantil, página 
08, ambos em 08/05/2019, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) declarar que o lucro apurado no 
exercício encerrado em 2018, equivalente ao valor total de R$ 3.302.040,58, terá a seguinte destinação: (a) R$ 180.467,19 serão 
destinados à conta reserva legal da Companhia, (b) R$ 18,05 serão destinados à conta de dividendos mínimos obrigatórios e (c) 
R$ 3.428.876,68 serão destinados à conta de reservas de lucros; (iii) estabelecer que os administradores da Companhia não farão 
jus a remuneração no exercício social a ser encerrado em 2019; e (iv) eleger para o cargo de diretor da Companhia, o Sr. Alexandre 
José Marqueti Fontes, RG nº 17651532 SSP/SP, CPF nº 068.077.618-48, com endereço profissional na Rua Tabapuã, nº 841, 5º 
andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP. O membro da diretoria ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. O Diretor 
deve tomar posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões 
da Diretoria da Companhia, desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, para mandato até 
a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2020. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de 
sumário, conforme o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Presidente: Marcelo Antônio Gonçalves Souza. Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. Acionista: 
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio 
da Companhia. São Paulo, 10/05/2019. André Felipe Fernandes Figueira - Secretário. JUCESP nº 268.757/19-7 em 21/05/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Eike Batista é multado em R$ 536,5 milhões
Segundo a 
CVM, ‘posse 
de informação 
relevante não 
divulgada’

Em sessão aberta ao pú-
blico nesta segunda-feira, 
o empresário Eike Batista 
foi condenado pelo colegia-
do da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) ao pa-
gamento de duas multas no 
valor global de cerca de R$ 
536,506 milhões, por “in-
fração considerada grave” 
pela autarquia reguladora do 
mercado de capitais, devido 

a negociações de ações de 
emissão da OGX realizadas 
entre 24 de maio a 10 de 
junho de 2013 e da OGX e 
da OSX de 27 de agosto a 3 
de setembro, “de posse de 
informação relevante não 
divulgada ao mercado”. A 
primeira multa foi estabe-
lecida pela CVM, autarquia 
vinculada ao Ministério da 
Economia, em R$ 440,780 
milhões e a segunda, em R$ 
95,725 milhões.

Eike Batista recebeu tam-
bém pena de inabilitação 
temporária, pelo prazo de 
sete anos, para o exercício 
de cargo de administrador 
ou de conselheiro fiscal de 
companhia aberta ou de ou-
tras entidades que dependem 
de autorização da CVM, por 
manipular preço das ações 

da OGX em infração ao Ar-
tigo 1º da Instrução CVM 
número 8. Mas, o advogado 
do empresário, Darwin Cor-
rêa, disse que vai recorrer 
das penalidades ao Conselho 
de Recursos do Sistema Fi-
nanceiro Nacional. Em nota 
enviada à Agência Brasil,
Corrêa assegura que “a con-
denação foi manifestamente 
contrária à prova documen-
tal e testemunhal do proces-
so”.

Justa causa

Segundo o advogado, 
“ficou provado em laudos 
contábeis que as vendas de 
ações realizadas tiveram jus-
ta causa, sendo decorrentes 
do vencimento antecipado 
de contratos pré-existentes, 

que contavam com garantia 
de ações que acabaram par-
cialmente alienadas”. Da-
rwin Corrêa acrescenta que, 
“no mesmo período conside-
rado “suspeito”, o empresá-
rio Eike Batista investiu no 
projeto exploratório cerca 
de 10 vezes mais do que o 
suposto “ganho indevido” 
com perdas “evitadas” em 
razão do inexistente uso de 
informação privilegiada”. 
Segundo a nota assinada 
pelo advogado, “esses inves-
timentos no mesmo período 
questionado no processo fa-
zem prova objetiva da boa-fé 
e total ausência de materiali-
dade delitiva”.

Eike Batista foi preso pela 
Polícia Federal há cerca de 
um ano dentro da Operação 
Eficiência, braço da Lava 

Jato, e agora se encontra em 
prisão domiciliar, não po-
dendo sair de casa à noite. É 
obrigado a permanecer em 
casa nos fins de semana e 
feriados.

Pedido de vistas

O julgamento do segun-
do Processo Administrativo 
Sancionador (PAS) da CVM 
previsto para esta segunda-
feira, envolvendo eventual 
responsabilidade de direto-
res da OGX Petróleo e Gás 
Participações, incluindo seu 
presidente à época, Eike 
Batista, por manipulação de 
preços, entre outras acusa-
ções, foi interrompido por 
pedido de vistas do presi-
dente da autarquia, Marcelo 
Barbosa. O processo aguar-

dará o retorno do caso para 
ter continuidade. Ainda não 
foi marcada nova data para 
o julgamento, informou a 
assessoria de imprensa da 
CVM.

Mais um escândalo envol-
vendo megainvestidores se-
guirá caminho idêntico ao do 
mercado de opções protago-
nizado por Naji Nahas, dono 
de 27 empresas, apaixonado 
por cavalos. Ao entrar para 
a história dos golpes finan-
ceiros do país em  junho de 
1989, se notabilizou por res-
saltar em entrevistas que “a 
genialidade é ser capaz de 
prever o que vai acontecer 
no futuro”. Muito do que lhe 
imputado a pagar ficou pelo 
caminho.

BNDES dará apoio a privatizações no RS
Projetos 
envolvem setores 
energia, carvão, 
gás r saneamento

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) dará apoio 
técnico ao programa de  de-
sestatização no Rio Grande 
do Sul, envolvendo setores 
energia, carvão, gás, sanea-
mento. “O governo gaúcho 
está claramente interessado 
em implementar parcerias 
que permitem a valorização 
de ativos”, afirmou o presi-
dente do BNDES, Joaquim 
Levy, que assinou o acordo 
juntamente com o governa-
dor Eduardo Leite. “Também 
é uma oportunidade para 
geração de poupança envol-
vendo a população na ativi-
dade econômica”, ressaltou.
O acordo de cooperação téc-

nica para a estruturação de 
projetos de desestatização 
no Rio Grande do Sul foi 
firmado no sábado (25), du-
rante a reunião do Consórcio 
de Integração Sul e Sudeste 
(Cosud) em Gramado, na 
Serra Gaúcha. O acordo pre-
vê que, a partir da definição 
de cada projeto, será cele-
brado um contrato de apoio 
técnico do BNDES visando 
à modelagem do processo.

Projetos

Entre os possíveis projetos 
que deverão estar no escopo 
do termo de cooperação es-
tão as privatizações da Com-
panhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE), Companhia 
Riograndense de Mineração 
(CRM) e Companhia de Gás 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sulgás), parcerias públi-
co-privadas (PPPs) na área de 
saneamento e a eventual aber-
tura de capital da Companhia 
Riograndense de Saneamento 

(Corsan), além de novas con-
cessões de rodovias, portos e 
hidrovias. Espera-se que até o 
fim do mês seja iniciada a pes-
quisa de mercado do processo 
licitatório para contratação de 
apoio técnico pelo BNDES 
para realização dos projetos.
De acordo com o secretário 
da Fazenda do Rio Gran-
de do Sul, Marco Aurelio 
Cardoso, a parceria com o 
BNDES é importante para 
o Estado porque os projetos 
de desestatização demandam 
estruturação complexa e ela-
boração de estudos técnicos 
diversos, além da necessida-
de de conjugar a atratividade 
ao setor privado com a pres-
tação de serviços essenciais 
com qualidade. O BNDES 
tem expertise na estruturação 
de projetos de desestatização 
para União, Estados e municí-
pios desde a década de 1990.

Situação fiscal

Segundo o BNDES, as con-

versas entre o banco e o governo 
gaúcho surgiram em feverei-
ro deste ano, quando Eduardo 
Leite, acompanhado de alguns 
secretários do Rio Grande do Sul, 
participou dereuniãono banco de 
fomento, na qual expôs a situação 
fiscal e o complexo processo de 
modernização do estado. 

O governador ressaltou acre-
ditar que a estruturação de pro-
jetos de participação privada e 
a privatização de alguns ativos 
poderá contribuir para a melho-
ria dos serviços para a popula-
ção, a minimização do déficit 
do Estado e o destravamento de 
investimentos no estado.

A esse primeiro encontro, 
seguiram-se reuniões presen-
ciais e por videoconferência 
da equipe técnica da Área de 
Desestatização e Estruturação 
de Projetos do BNDES com 
a equipe do governo do Rio 
Grande do Sul, que resulta-
ram na minuta do acordo de 
cooperação e na definição do 
escopo dos projetos a serem 
estruturados.

continuação

novas ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00 (um real) cada:
Quantidade de ações
31/12/2018 31/12/2017

Mitsui & Co. (Brasil) S.A. 1 1
Mitsui & Co. Ltd. (situada no Japão) 2.021.399.999 1.881.399.999
Total 2.021.400.000 1.881.400.000
b) Capital a integralizar - Em 31/12/2018, a Companhia possui saldo a inte-
gralizar no montante de R$27.486, referente ao aumento de capital realizado
no decorrer de 2018, cujo montante integralizado até o final do exercício de
2018 foi de R$138.014. c) Prejuízo por ação - O prejuízo por ação é calcu-
lado por meio da divisão do prejuízo do exercício, atribuível aos acionistas
da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações durante o
exercício. Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 41 - Re-
sultado por Ação, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre
o resultado por ação para os exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017:

Exercício findo em 31de dezembro de

Média 
ponderada 
de ações 
ordinárias

Prejuízo 
do exer-

cício

Prejuí-
zo por 
ação 
(R$)

2018 1.924.358.904 (177.548) (0,09)
2017 1.878.797.260 (74.570) (0,04)
A Companhia não possui potenciais ações dilutivas e, portanto, o prejuízo 
diluído por ação é igual ao prejuízo básico por ação. 9. Imposto de Renda e 
Contribuição Social:

2018 2017
Prejuízo do exercício antes dos impostos (177.548) (74.545)
Alíquota nominal combinada de imposto 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 60.366 25.345
Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial (42.526) (12.228)
Compensação de prejuízo fiscal não registrado 

anteriormente - 11
Prejuízos fiscais não registrados (8.771) -
Outros créditos não tributáveis (11) (29)
Diferenças temporárias ativa não registrada (9.058) (13.124)

IRPJ/CSLL reconhecidos no resultado (corrente) - (25)
Devido à incerteza quanto à utilização dos créditos fiscais provenientes dos 
prejuízos fiscais e da base negativa de contribuição social e sobre diferenças 
temporárias, a Companhia não contabiliza esses tributos diferidos ativos. O 
crédito será registrado somente quando houver expectativa de realização. Por 
ter como objeto principal a participação no capital social da ESBR, a Companhia 
usualmente não possui base tributária de imposto de renda e de contribuição 
social em suas operações e, portanto, optou por não reconhecer o respectivo 
ativo fiscal diferido. O saldo de prejuízos fiscais e base negativa acumulados 

em 31/12/2018 e de 2017, não reconhecidos contabilmente é de R$63.207 e 
R$37.410, respectivamente. 10. Despesas Administrativas:

2018 2017
Honorários diretoria e ajuda de custo (373) (168)
Despesas com viagens (172) (201)
Contabilidade (242) (218)
Advocacia (603) (2.369)
Serviços prestados (1.574) (1.305)
Serviços no exterior (763) (666)
IOF (506) (96)
Outras despesas (377) (891)
Total (4.610) (5.914)
11. Resultado Financeiro:

2018 2017
Receitas financeiras:

Rendimentos de aplicações financeiras 932 10.740
Outras receitas financeiras 133 2.706

1.065 13.446
Despesas financeiras:

Atualização monetária - contas a pagar (1.380) (7.093)
Outras despesas financeiras (683) (418)

(2.063) (7.511)
Resultado financeiro (998) 5.935
12. Outras Despesas: Reavaliação do preço de compra - “Earn out” - Em 2018 e 
2017 foram provisionados respectivamente os valores de R$26.642 e R$38.600
à pagar para a Engie Brasil Participações Ltda. (anteriormente denominada
GSELA), pois quando da aquisição dos 20% da ESBR, onde a UHE Jirau ainda 
estava em construção, existiam diversos fatos que afetariam o COD das UGs.
Desta forma, o vendedor (Engie) e o Comprador (Companhia) concordaram e
instalar mecanismos de reajuste de preço de compra. No 1º aditivo do contrato 
de compra, o preço foi determinado com base no “Programa COD acordado” e 
“Força Maior por 150 dias". Em novembro de 2016, a ESBR teve decisão favo-
rável em 1ª instância sobre os processos de excludentes de responsabilidade,
e com base no parecer jurídicos dos seus advogados procedeu com a reversão 
da provisão dos custos em atraso. A Companhia reavaliou o valor justo do “Earn
-out”, e realizou a provisão. Entretanto, esse valor ficará aguardando a conclusão
do processo em 2ª instância para efetivação do valor a pagar. Reembolso de
perda de oportunidade sofrida por ENGIE - Nos dias 23/11 e 25/11/2018 foram 
pagos a Geramamore Participações (Engie-Controlada) os montantes de R$
20.224 referente a um acordo financeiro entre a Engie e a Mizha pelo fato da
Engie ter tido uma perda de oportunidade de compra e venda de energia. Este
fato ocorreu pelas descontratações ocorridas no exercício, no qual a parcela
referente a 20% da Companhia foi reembolsado pela Engie. 13. Instrumentos
Financeiros e Gestão de Riscos: Gestão do risco de capital - A estrutura de

DIRETORIA: Imai Takehiko - CPF: 061.922.557-25 - Diretor Presidente
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchôa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

capital da Companhia é formada exclusivamente pelo seu patrimônio líquido. 
A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. 
Categoria de instrumentos financeiros - As categorias dos principais instrumentos 
financeiros da Companhia estão apresentadas a seguir:

31/12/2018 31/12/2017

Classificação
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contá-

bil
Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes 
de caixa

Valor justo por meio 
do resultado 8.593 8.593 78.474 78.474

Passivos financeiros

Contas a pagar

Custo amortizado / 
Valor justo por meio 
do resultado 65.358 65.358 150.999 150.999

Partes relacionadas Custo amortizado 207 207 173 173
A Companhia não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos 
em 31/12/2018 e de 2017. 14. Eventos Subsequentes: De acordo com o des-
pacho nº 247, de 22/02/2019 a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
decide: (i) autorizar a empresa Mizha Energia Participações S.A., inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 18.634.114/0001-59, com sede na Praia do Flamengo, 
200 - 14 andar sala 1401 - CEP: 22.210-030, Rio de Janeiro - RJ, a atuar 
como Agente Comercializador de Energia Elétrica no âmbito da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica e (ii) estabelecer que a referida empresa 
fica obrigada a atender às disposições relativas ao exercício da atividade de 
comercialização de energia elétrica. Nos dias 28 de janeiro, 25 de março, 5 de 
abril e 22 de abril de 2019, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital - AFAC a Companhia aumentou o seu investimento no capital social 
de sua investida ESBR no montante de R$17.800. Nos dias 24 de janeiro e 
04 de abril de 2019, foram recebidos pela Mitsui & Co. Ltd. os montantes de 
R$8.000 e R$29.500 referente a aporte de capital que estava a integralizar no 
montante de R$27.486 e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 
no montante de R$10.014. 15. Transações não Envolvendo Caixa: Durante o 
exercício findo em 31/12/2018, a Companhia realizou a seguinte atividade de 
investimento não envolvendo caixa; portanto, essa transação não está refletida 
na demonstração de fluxo de caixa: • Subscrição de integralização de capital 
na investida ESBR no montante de R$267.600 por meio de capitalização dos 
valores de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC. 16. Aprova-
ção das Demonstrações Financeiras: A Administração da Companhia aprovou 
e autorizou a emissão dessas demonstrações financeiras em 23/05/2019.

Aos Administradores e Acionistas da Mizha Energia Participações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Mizha Energia Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mizha Energia Participações S.A. em 
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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 descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado nas notas explicativas 
nº 5.1 e 5.3 às demonstrações financeiras, nos últimos exercícios, a coligada da Companhia, a Energia Sustentável do 
Brasil S.A. (“ESBR”), vem apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido (R$1.202.490 mil em 
31/12/2018 (R$57.214 mil em 31/12/2017)), decorrentes entre outros pelos impactos financeiros de seus financiamen-
tos e perdas registradas em decorrência da não realização do seu imobilizado, bem como apresenta capital circulante 
líquido negativo de R$314.358 mil em 31/12/2018 (R$54.185 mil em 31/12/2017). Adicionalmente, a ESBR não atingiu 
o indicador financeiro mínimo de 1,2 referente ao índice de cobertura de dívida (Índice de Cobertura do Serviço da
Dívida - ICSD) previsto nos contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES e demais bancos repassadores. Apesar de a Administração da ESBR, amparada na opinião de seus assessores 
legais, concluir que o não atingimento do ICSD mínimo não resulta no vencimento antecipado dos seus financiamentos,
haverá a necessidade de dobrar, até 31/05/2019, o saldo da conta reserva e das fianças que servem de garantias dos
financiamentos. A Administração da ESBR vem negociando com os bancos repassadores a obtenção da dispensa do
cumprimento do ICSD; entretanto conta com o compromisso de seus acionistas para prover todos os recursos financeiros
necessários para eventual confirmação da necessidade do depósito ou incremento das fianças e, principalmente, para a
continuidade de suas operações e cumprimento com as demais obrigações dos contratos de financiamentos, até que a
geração futura de caixa, prevista no plano de negócios de sua concessão, seja confirmada. A eventual não confirmação
do suporte financeiro previsto no plano de negócios da Administração da ESBR resultará em incerteza relevante quanto
à continuidade das operações da ESBR. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabili-
dades 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 dis-

torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam 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. RJ, 23/05/2019. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Indepen-
dentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ. Jônatas José Medeiros de Barcelos - Contador - CRC nº 1 RJ 093376/O-3.

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 18.634.114/0001-59




